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UCHWAŁA NR VIII/9/2010
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 25 czerwca 2010 r.
w sprawie podziału miasta Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej
w Starachowicach
Na podstawie art. 90 ust. 2, art. 92 ustawy
z 16 lipca 1998 r., Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw
(jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 159, poz. 1547),
Zarządzenia Nr 12/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01 lutego 2010 r., w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad
powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 3 lutego 2010 r.,
Nr 10, poz. 274), uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Starachowicach ustala się cztery okręgi wyborcze oznaczone numerami I, II, III,
IV, w których wybiera się 23 radnych.
2. W każdym okręgu wybiera się następującą liczbę radnych;
a) w okręgu numer I – 5 radnych,
b) w okręgu numer II – 5 radnych,
c) w okręgu numer III – 7 radnych,
d) w okręgu numer IV – 6 radnych.
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3. Załącznik do niniejszej uchwały w formie tabeli zawiera:
a) numer okręgu,
b) ilość radnych w okręgu,
c) opis granic okręgów wyborczych,
d) wykaz ulic w okręgach wyborczych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr V/12/2002 Rady
Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 czerwca
2002 r., w sprawie: podziału miasta Starachowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i
numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej w Starachowicach.

Poz. 1984

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
przekazaniu przez Prezydenta Miasta Starachowice
do publicznej wiadomości na terenie Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Rafalski
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Załącznik do Uchwały nr VIII/9/2010
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/206/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. , art. 7 ust. 1 pkt.1 i
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada
Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Baćkowice
kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sporządzony zgodnie z wymogami
określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2005 r. poz. 2008 z późn. zm.).
§ 2.1. Przedsiębiorca powinien posiadać
pojazdy samochodowe, w tym pojazdy specjalistyczne do odbierania odpadów komunalnych, z
ważnymi badaniami technicznymi potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym, odpowiadające rodzajowi odbieranych odpadów
komunalnych, w tym do odbierania:
1) niesegregowanych odpadów komunalnych;
2) odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości;
3) odpadów pochodzących z remontów i odpadów wielkogabarytowych;
4) odpadów niebezpiecznych;
5) odpadów z oczyszczania dróg i placów.
2. Pojazdy powinny być oznakowane w
sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczanie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

§ 3.1. Przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami przeznaczonymi do zbierania
odpadów na nieruchomości, spełniającymi następujące wymogi:
1) być dopasowane do urządzeń załadowczych,
oraz spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm;
2) spełniać wymogi zachowania właściwej kolorystki dla odpadów selektywnie zbieranych,
w tym:
a) niebieskie – na papier i tekturę,
b) zielone – na szkło kolorowe,
c) białe – na szkło bezbarwne,
d) żółte – na plastiki, metale,
e) brązowe – na pozostałości roślinne,
f) pomarańczowe lub czerwone – na odpady niebezpieczne.
2. Do zbierania odpadów na nieruchomości mogą być stosowane także pojemniki na odpady opakowaniowe oznaczone napisem „Odpady suche” oraz worki foliowe dla odpadów
selektywnie zbieranych.
§ 4. Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową na podstawie tytułu prawnego i
udokumentować, że baza:
1) funkcjonuje w oparciu o posiadane pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane w trybie
decyzji administracyjnej lub zostało zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia
zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane – Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z późn. zm.).
2) posiada wydzielone miejsca do garażowania
lub parkowania posiadanych pojazdów i
przechowywania pojemników;
3) posiada stanowisko do zbierania i wtórnej
segregacji odpadów opakowaniowych selektywnie odbieranych od właścicieli nieruchomości;
4) posiada stanowisko/ boksy, specjalne pojemniki/ do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i
akumulatorów przenośnych;
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5) posiada stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (boksy lub kontenery) –
mebli, sprzętu RTV, AGD itp.;
6) posiada stanowisko (boksy lub kontenery) do
odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, leki przeterminowane,
opakowania po farbach, lakierach itp.).

Poz. 1985,1986

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).
3) selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości lub zebranych we własnym zakresie, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przenośnych baterii i
przenośnych akumulatorów, odpadów z remontów – do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania spełniających wymogi określone w
art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39,
poz.251 z późn. zm.) oraz w “Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”.

§ 5. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być systematycznie myte z
zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane.
§ 6.1. Mycie pojazdów winno się odbywać
w myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji
pojazdów.
2. Przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do myjni pojazdów lub posiadanie uprawnienia do korzystania z myjni prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na stronach internetowych Urzędu Gminy w
Baćkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Baćkowicach.

§ 7. Przedsiębiorca obowiązany jest do
transportowania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych oraz z czyszczenia ulic i
placów – do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów W Janczycach.;
2) odpadów ulegających biodegradacji – do
najbliżej położonych miejsc, w których mogą
być poddane odzyskowi, spełniających wymogi określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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UCHWAŁA NR XLII/207/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) , art. 7 ust. 1
pkt.2 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33), Rada
Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy
w Baćkowicach kompletny wniosek o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
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transport nieczystości ciekłych, sporządzony
zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

§ 3. Pojazdy do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być systematycznie myte z zewnątrz
i wewnątrz oraz odkażane zgodnie z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w § 2. ust. 2.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych
i transporcie nieczystości ciekłych w zakresie
wyposażenia technicznego powinien posiadać
przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z ważnymi badaniami technicznymi, potwierdzonymi wpisem
w dowodzie rejestracyjnym.

§ 4.1. Mycie pojazdów winno się odbywać
w myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji
pojazdów.
2. Przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do myjni pojazdów lub posiadanie uprawnienia do korzystania z myjni prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać standardy techniczne określone w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na stronach internetowych Urzędu Gminy w
Baćkowicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Baćkowicach.

3. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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UCHWAŁA NR XLII/208/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.
zm.), Rada Gminy w Baćkowicach uchwala co
następuje:
§ 1.1. Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w
brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskane zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na stronach internetowych Urzędu Gminy w
Baćkowicach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Baćkowicach.

Poz. 1987

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/208/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI
ZWIERZĘTAMI.
§ 1. Wymagania w zakresie posiadanych
środków i wyposażenia technicznego oraz warunków w trakcie świadczenia usług.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia powinien dysponować specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do
chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
1) urządzeniami i środkami, przy pomocy
których zwierzęta będą wyłapywane w
sposób nie zagrażający ich zdrowiu i życiu, w sposób bezpieczny dla bezpośredniego otoczenia,
2) samochodem
o
odpowiedniej
powierzchni i kubaturze, przystosowanym
do transportu zwierząt; środek transportu
powinien umożliwiać ustawienie co najmniej dwóch atestowanych klatek odpowiadających średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu; środek
transportu powinien posiadać zadaszenie
i izolowane ściany w celu zabezpieczenia
zwierząt przed wpływami atmosferycznymi; powinien posiadać odpowiednią
wentylację; podłogi pojazdu używanego
do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny;
2. Przedsiębiorca powinien dotrzymać następujących warunków:
1) podczas transportu zwierzęta muszą być
prawidłowo ulokowane, a używane uwięzi nie mogą im krępować leżenia i wstawania w czasie transportu,
2) w trakcie dłuższego transportu przedsiębiorca musi zapewnić zwierzętom odpowiednio wodę i karmę oraz odpoczynek,

3) zwierzętom chorym lub rannym należy
niezwłocznie zapewnić pomoc weterynaryjną,
4) w przypadku braku możliwości bezpośredniego przewiezienia zwierzęcia do
schroniska przedsiębiorca może je czasowo przetrzymywać na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny
przy czym przedsiębiorca ma wówczas
obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, niezbędną odpowiednią karmę i stały dostęp
do wody, a w razie konieczności opiekę
weterynaryjną; w przypadku konieczności
trzymania zwierzęcia na uwięzi, nie może
ona powodować u niego urazów ani
cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu.
3. Przedsiębiorca powinien posiadać na dzień
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia zawarte następujące umowy:
1) umowa ze schroniskiem dla zwierząt na
odbiór bezdomnych zwierząt z terenu
Gminy Baćkowice,
2) umowa o stałej współpracy z lekarzem
weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej,
3) umowa na odbieranie zwłok zwierząt padłych zawarta z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odbioru i zagospodarowania zwłok zwierzęcych lub
ich części (w szczególności grzebanie lub
spalanie).
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4. Przedsiębiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie wyłapanych zwierząt, w
szczególności przedsiębiorca w ramach wykonywania usługi jest zobowiązany do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia zwierząt oraz
ludzi, jest zobowiązany do dołożenia starań
by wyłapane zwierzęta były jak najmniej
uciążliwe dla otoczenia.
5. Działalność przedsiębiorcy świadczącego
usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342 ze zm.),
2) ustawie z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002 ze zm.),
3) regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baćkowice przyjętym uchwałą Nr XVII/80/07 z dnia
10 grudnia 2007 r. Rady Gminy Baćkowice
4) innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki regulowanej w niniejszym załączniku.
§ 2. Wymagania w zakresie doświadczenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia powinien dysponować odpowiednio
przeszkoloną kadrą w zakresie postępowania ze

Poz. 1987

zwierzętami oraz w zakresie przepisów o ochronie zwierząt.
§ 3. Potwierdzenie wymagań.
1. Wymienione w § 1 i § 2 wymagania i warunki powinny zostać wykazane odpowiednimi
dokumentami.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w
szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego,
2) dokumenty potwierdzające posiadanie
urządzeń i środków, przy pomocy których
zwierzęta będą wyłapywane i transportowane,
3) aktualna na dzień złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia umowa ze schroniskiem dla zwierząt na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Baćkowice,
o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1,
4) aktualna na dzień złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia umowa o stałej
współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,
5) aktualna na dzień złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia umowa zawarta z
podmiotem prowadzącym działalność w
zakresie odbioru i zagospodarowania
zwłok zwierzęcych lub ich części
(w szczególności grzebanie lub spalanie),
o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 3,
6) umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone
przez przedsiębiorcę w innej gminie.
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/208/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.

WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE
ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA
BEZDOMNYCH ZWIERZĄT A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.
§ 1. Wymagania, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
na której ma być prowadzona działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie
i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) dysponować odpowiednio przeszkoloną
kadrą w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz w zakresie przepisów o
ochronie zwierząt,
5) dysponować urządzeniami niezbędnymi
dla
prawidłowego
funkcjonowania
schroniska, w szczególności:
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a) urządzeniami warzelnymi,
b) urządzeniami chłodniczymi,
c) urządzeniami i środkami neutralizującymi na wypadek chorób zakaźnych
zwierząt,
6) posiadać ważną w momencie składania
wniosku o wydanie zezwolenia na umowę z lekarzem weterynarii, na podstawie
której zapewniona zostanie zwierzętom
przebywającym w schronisku opieka weterynaryjna w zakresie:
a) kontroli stanu zdrowia,
b) profilaktyki i leczenia
c) zwalczania pasożytów wewnętrznych
i zewnętrznych.
2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny
zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w
szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny
do nieruchomości, o którym mowa w § 1
ust. 1 pkt 2,
3) uwierzytelniona kopia pozwolenia na użytkowanie i/lub innych stosownych zezwoleń, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3,
4) aktualna umowa z lekarzem weterynarii,
o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6.
§ 2. Wymagania, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części powinien:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części,
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości,
na której ma być prowadzona działalność,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie
i/lub inne stosowne zezwolenia wymagane
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) posiadać stosowne zezwolenia zgodne z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39
poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia
1987
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150
ze zm.) jeżeli są wymagane.
5) aktualna na dzień złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia umowa o stałej
współpracy z lekarzem weterynarii.
2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny
zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w
szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej lub odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego, o którym
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny
do nieruchomości, o którym mowa w § 2
ust. 1 pkt 2,
3) uwierzytelniona kopia pozwolenia na użytkowanie i/lub innych stosownych zezwoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,
4) uwierzytelnione kopie zezwoleń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 jeżeli są
wymagane,
5) umowa o świadczenie usług, jeżeli były
świadczone przez przedsiębiorcę w innej
gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia,
6) aktualna umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii, o której mowa w § 2
ust. 1 pkt 5.
§ 3. Pozostałe wymagania.
1. Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalność, o której mowa w § 1 i
§ 2 musi być zgodne z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Działalność przedsiębiorcy świadczącego
usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być zgodna także z
wymaganiami określonymi w:
1) ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r.
Nr 213, poz. 1342 ze zm.),
2) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 ze zm.),
3) regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baćkowice przyjętym uchwałą Nr XVII/80/07 Rady Gminy
Baćkowice z dnia 10.grudnia 2007 r.
4) innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych odnoszących się do problematyki regulowanej w niniejszym załączniku.
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1988
1988

UCHWAŁA NR XLII/210/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę –7.454.548 zł.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę –6.607.250 zł.
§ 5. Szczegółowy podział zwiększenia i
zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę –7.452.667 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy
na 2010 r. o kwotę –6.609.131 zł.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/210/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy
Dział

Rozdział

§

010
01010
6298
6207
6058
6057
01095

Plan dochodów budżetowych
zwiększenia
zmniejszenia
4 143 386
4 143 386
2 242 486
2 242 486
2 242 486
2 242 486

2 242 486
1 900 900

2708
2707
4218
4217
4278
4277
6298
6207
6058
6057
756
75618
0480

1 900 900
18 900

4 795
14 105
14 105
1 882 000
1 882 000
1 882 000
1 882 000
1 881
1 881
1 881
50 000
50 000

8070
8110
801

1 000
1 000

80113
0970
0830

1 000
1 000
1 000

50 000
4 800

4 800
4010
4170

4 800
1 881
1 881
1 881
104
104

851
85154
4210
852
85228
4040
4440

104
1 100
1 100

853
85395
4017
4019
4117
4119
4127
4129
4447
4449

0830
0970
926
92601
6298
6207
6058
6057

4 800

4 800
4 800

104
104
104
1 100
1 100
882
47
141
7
22
1

1 045
55
900 421
900 421

90019

50 000
50 000
50 000

1 000

80114

900

1 900 900

4 795

75702

Ogółem:

2 242 486
1 900 900

18 900

757

1988

Plan wydatków budżetowych
zwiększenia
zmniejszenia
4 143 386
4 143 386
2 242 486
2 242 486

900 421
2 407 860
2 407 860

900 421
900 421
900 421
2 407 860
2 407 860
2 407 860

2 407 860
2 407 860

2 407 860
2 407 860

2 407 860
2 407 860
7 454 548

7 452 667

2 407 860
6 609 131

6 607 250
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1989
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UCHWAŁA NR XLII/211/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala,
co następuje:

5. Przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4,
otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy Baćkowice dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Baćkowice.

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz zakres i tryb kontroli ich
wykorzystania dla publicznych prowadzonych
przez osoby prawne inne niż Gmina Baćkowice
lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:
1) przedszkoli,
2) innych form wychowania przedszkolnego
(punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego),
3) szkół.

6. Szkoły publiczne otrzymują na każdego
ucznia z budżetu gminy Baćkowice dotację w
wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez gminę
Baćkowice. Dotacja na każdego ucznia nie może
być jednak niższa niż kwota przewidziana na
jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Przedszkola publiczne otrzymują na
każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Baćkowice, z zastrzeżeniem ust. 5.

7. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy
Baćkowice w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez gminę Baćkowice.

2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na
każdego ucznia z budżetu Gminy Baćkowice dotację w wysokości równej 75% ustalonych w
budżecie gminy Baćkowice wydatków bieżących,
ponoszonych w przedszkolach gminnych w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Inne publiczne formy wychowania
przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z
budżetu gminy Baćkowice dotację w wysokości
równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Baćkowice, z
zastrzeżeniem ust. 5.
4. Inne niepubliczne formy wychowania
przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z
budżetu gminy Baćkowice dotację w wysokości
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę Baćkowice, z zastrzeżeniem ust. 5.

8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach
szkół publicznych, w których nie realizuje się
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu
gminy Baćkowice w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie gminy Baćkowice wydatków
bieżących ponoszonych w szkołach publicznych
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na
jednego ucznia.
9. Placówki niepubliczne, o których mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty,
otrzymują na każdego wychowanka dotację z
budżetu gminy Baćkowice w wysokości równej
kwocie przewidzianej na jednego wychowanka
tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy Baćkowice. Ośrodki
umożliwiające realizację obowiązku, o którym
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mowa w ust. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z
niepełnosprawnościami sprzężonymi w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego.
10. Publiczne i niepubliczne przedszkola,
szkoły podstawowe, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b
ust. 2a ustawy o systemie oświaty prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu gminy
Baćkowice w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez gminę Baćkowice wydatków
bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia w
gminnych przedszkolach, szkołach lub placówkach
ulegają również zmianie kwoty dotacji należnej
podmiotom, o których mowa w uchwale – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano zmian budżetowych.
§ 4.1. Dotacji udziela się na wniosek osób
prowadzących podmioty, o których mowa w § 1,
zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielania
dotacji, przy czym w 2010 roku od dnia wejścia
w życie niniejszej uchwały ogłoszonej w Dzienniki Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z zastrzeżeniem ust. 3. Wzór wniosku określa
załącznik nr 1.
2. Dotacji udziela się również w związku z
przekazywaniem w drodze umowy, szkół liczących mniej niż 70 uczniów, do prowadzenia osobie prawnej nie będącej jednostką samorządu
terytorialnego lub osobie fizycznej.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1 i 2, zgłasza wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
4. Niepubliczne: przedszkola, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki
oraz publiczne jednostki, o których mowa w § 2
ust. 10, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1,
w terminie do 30 września roku poprzedzającego. Niezłożeni wniosku w terminie przez pozostałe – publiczne – dotowane podmioty spowo-
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duje przyznanie im dotacji na podstawie danych
z roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
§ 5.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o
których mowa w § 1.
2. Osoba prowadząca dotowane podmioty
składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca
w Urzędzie Gminy w Baćkowicach informację o
faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków
ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik
nr 2 do uchwały.
3. Dotacje za miesiące lipiec – sierpień
przekazywane są na podstawie informacji o liczbie uczniów lub wychowanków z miesiąca
czerwca, z uwzględnieniem uczniów skreślonych
z listy uczniów po złożeniu tej informacji.
§ 6.1. Osoba prowadząca przedszkola, inne
formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki, o którym mowa w § 1, jest obowiązana
przekazywać do Urzędu Gminy w Baćkowicach
pisemne rozliczenie przyznanej dotacji za okresy:
1) kwartalne – w terminie do 15 dnia, po zakończeniu każdego kwartału,
2) od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji – w terminie do 15 stycznia roku
następnego.
2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 7.1. Organowi dotującemu przysługuje
prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania
dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z
przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80
ust. 3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty
– na podstawie dokumentacji finansowo–
księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.
§ 8.1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy
Urzędu Gminy w Baćkowicach na podstawie
imiennego upoważnienia Wójta Gminy Baćkowice.
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2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,
3) imiona i nazwiska oraz numery legitymacji
służbowych upoważnionych pracowników,
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu
i organu prowadzącego,
5) określenie zakresu kontroli,
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z
podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się
w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu
prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w
obecności pracowników tej jednostki.
4. Kontrolujący mają prawo wglądu do
dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.
§ 9.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym
brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej,
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe
osób przeprowadzających kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i
okresu objętego kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z
uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,
10) informację o sporządzonych załącznikach,
stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela
kontrolowanej jednostki o przysługującym
mu prawie odmowy podpisania protokołu i
złożenia w terminie 3 dni od daty jego
otrzymania pisemnych wyjaśnień co do
przyczyny tej odmowy,
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12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz informacje o doręczeniu jednego egzemplarza
osobie reprezentującej kontrolowaną jednostkę,
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.
§ 10.1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie
podpisania protokołu oraz dołączając pisemne
wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie
wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych
oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.
4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Baćkowice
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu
kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń
zawartych w protokole.
§ 11.1. W przypadku stwierdzenia w trakcie
kontroli nieprawidłowości mających wpływ na
prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Baćkowice w
terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub
wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10
ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości
lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienie pokontrolnego nie kieruje
się, jeżeli Wójt Gminy Baćkowice uwzględni wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1,
Wójt Gminy Baćkowice kieruje do jednostki kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia
i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 13.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/211/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLII/211/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLII/211/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLII/211/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLII/212/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach
Na podstawie art. 2 pkt 2, art. 5 ust. 2
pkt 1, art. 5 ust. 5, art. 5 c pkt 1 i art. 62 ust. 1, 3 i
5 b w związku z art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada
Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje:

§ 3. Nadaje się Zespołowi Szkół Statut w
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Tworzy się z dniem 01 września 2010
roku Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach w
skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach, Gimnazjum Publiczne
w Baćkowicach oraz Gminne Przedszkole w
Baćkowicach.

§ 6. Uchwała podlega także podaniu do
publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy Baćkowice, w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, Gimnazjum Publicznego w Baćkowicach oraz Gminnego Przedszkola w Baćkowicach.

§ 2. Zasięg terytorialny Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach, zwanego dalej „Zespołem Szkół”, stanowią obwody Publicznej
Szkoły Podstawowej w Baćkowicach, Gimnazjum Publicznego w Baćkowicach oraz Gminnego Przedszkola w Baćkowicach.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stanisław Masternak
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLII/212/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 1 czerwca 2010 r.

Statut Zespołu Szkół Publicznych
w Baćkowicach
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkół
Publicznych w Baćkowicach, zwany w dalszej
części statutu „Zespołem Szkół”.
2. Siedzibą Zespołu Szkół jest miejscowość: Baćkowice nr 100, woj. świętokrzyskie.
3. Jednostki organizacyjne Zespołu Szkół:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Baćkowicach, zwana w dalszej części statutu „PSP”.
2) Gimnazjum Publiczne w Baćkowicach, zwane
w dalszej części statutu „GP”.

3) Gminne Przedszkole w Baćkowicach, zwane
w dalszej części statutu „Przedszkolem”.
4. Szkoły, wchodzące w skład Zespołu
działają w obwodach, ustalonych przez organ
prowadzący.
§ 2.1. Nauka w Zespole Szkół obejmuje:
1) 6 letnią – PSP
2) 3 letnie – GP

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15828 –

2. Wychowanie przedszkolne obejmuje
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor Zespołu Szkół
może wyrazić zgodę na przyjęcie do Przedszkola
dziecka 2,5 letniego.
§ 3.1. Organem prowadzącym Zespół
Szkół jest Gmina Baćkowice.
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2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół jest Świętokrzyski
Kurator Oświaty.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest
plan dochodów i wydatków. Obsługę finansowo–księgową i gospodarkę materiałową Zespołu
Szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno–
Administracyjny Szkół w Baćkowicach.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 4. Zespół Szkół realizuje cele i zadania
określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, przepisach wykonawczych do
niej oraz Programach Wychowawczych Szkół
wchodzących w jego skład.
§ 5.1. Plan realizacji zajęć i programy z poszczególnych przedmiotów nauczyciele PSP i GP
opracowują w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego ustaloną przez Ministra
Edukacji Narodowej.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i
opiekuńcza prowadzona jest w Przedszkolu na
podstawie programu wychowania przedszkolnego opracowanego zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego ustaloną
przez Ministra Edukacji Narodowej.
3. Nauczyciel ma prawo realizować własny
program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej zatwierdzone przez
właściwe organy.
4. Zespół Szkół stosuje zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
odnoszącym się do szkół publicznych.
5. Zespół Szkół realizuje cele poprzez:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia wyrównawcze, organizowane dla
uczniów mających trudności w nauce,
3) zajęcia integracyjne i profilaktyczne,
4) nadobowiązkowe zajęcia w ramach kół zainteresowań, kół przedmiotowych oraz zajęcia

5)
6)
7)
8)

rozwijające zdolności sportowe, plastyczne,
muzyczne zgodnie z istniejącymi potrzebami,
nauczanie indywidualne ucznia na podstawie
orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
nauczanie
tokiem
indywidualnym
dla
uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w danym przedmiocie,
wycieczki klasowe i międzyklasowe,
uroczystości szkolne i klasowe.

§ 6. Szczegółowe zasady oceniania
uczniów, w tym ustalania oceny z zachowania,
określają Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania
opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami zawarte w statutach szkół wchodzących w
skład Zespołu Szkół.
§ 7. W Zespole Szkół funkcjonują dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów szkolne Programy Wychowawcze i Programy Profilaktyki PSP oraz GP obejmujące w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym.
§ 8. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci i
uczniów określają statuty jednostek organizacyjnych Zespołu Szkół.
§ 9. Zespół Szkół otacza opieką i służy pomocą uczniom, którym z przyczyn rodzinnych
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
§ 10. Zespół Szkół współdziała z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatowie.
§ 11. Rodzice (opiekunowie) i nauczyciele
współdziałają ze sobą w sprawach wychowania
oraz kształcenia dzieci i młodzieży.
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ROZDZIAŁ III
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
1)
2)
3)
4)

§ 12.1. Organami Zespołu Szkół są:
Dyrektor Zespołu Szkół,
Rada Pedagogiczna,
Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów Zespołu Szkół ma
możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji, określonych ustawowo i Statutem Zespołu Szkół.
§ 13.1. Dyrektor Zespołu Szkól:
1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
2) kieruje działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) dysponuje środkami określonymi w planie
finansowym Zespołu Szkół i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
Zespół Szkół ;
8) powierza stanowisko wicedyrektora Zespołu
Szkół i odwołuje z niego po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
9) powierza za zgodą organu prowadzącego
inne stanowiska kierownicze,
10) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Zespołu Szkół;
11) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole danego typu;
13) stwarza warunki do działania w Zespole
Szkół: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

14) wykonuje inne zadania wynikające z prawa
oświatowego i przepisów szczególnych.
2. Dyrektor Zespołu Szkół w wykonywaniu
swoich zadań współpracuje ze wszystkimi pozostałymi organami Zespołu Szkół.
§ 14.1. W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem powołanym do rozpatrywania, oceniania
i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem
statutowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz do opiniowania działalności administracyjno-gospodarczej Zespołu
Szkół.
3. Radę Pedagogiczną stanowią wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu, PSP, i GP.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej
jest Dyrektor Zespołu Szkół.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i
promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w
miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół,
organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej
członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem Rady.
8. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół:
1) zatwierdza plan pracy Zespołu Szkół i regulaminy o charakterze wewnętrznym;
2) opracowuje i uchwala Statut Zespołu albo
jego zmiany po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
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4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i
eksperymentów pedagogicznych;
5) może występować z wnioskiem o odwołanie
z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół lub innego
stanowiska kierowniczego w Zespole Szkół;
6) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu Szkół
dotyczące powierzenia lub odwołania osób z
funkcji kierowniczych w Zespole;
7) deleguje jednego przedstawiciela do komisji
konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół;
8) opiniuje organizację Zespołu Szkół, w tym
zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
9) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu Szkół
w sprawach nagród, odznaczeń oraz przydziału stałych prac i zajęć;
10) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu Szkół w
sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych , wychowawczych , opiekuńczych;
11) opiniuje projekt planu finansowego Zespołu
Szkół;
12) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
13) przejmuje wszelkie kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2
ustawy o systemie oświaty;
14) ustala regulamin swojej działalności i wewnętrzną organizację.
9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół podejmowane są zwykła większością głosów w obecności, co najmniej ½ członków Rady,
którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw,
będących przedmiotem posiedzeń Rady;
§ 15.1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów Przedszkola, PSP i
GP. Zasady tworzenia Rady Rodziców reguluje
art.53 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
2. Rada Rodziców uchwala Regulamin
swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) kadencję, tryb, powołanie i odwoływanie
Rady Rodziców,
2) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres
kompetencji,
3) tryb podejmowania uchwał,
4) zasady wydatkowania funduszy.
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3. Do kompetencji Rady Rodziców należy
w szczególności:
1) występowanie do Dyrektora Zespołu Szkół i
innych organów Zespołu Szkół, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Zespołu Szkół,
2) udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
3) działanie na rzecz stałej poprawy jakości
bazy lokalowej Zespołu Szkół,
4) wspieranie działalności szkoły poprzez pozyskiwanie środków finansowych z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł,
5) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku ,
6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktyki PSP i GP,
7) opiniowanie szkolnego systemu oceniania,
szkolnego zestawu programów nauczania i
szkolnego zestawu podręczników PSP i GP,
8) delegowanie przedstawiciela do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół .
9) opiniowanie programu i harmonogramu
poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
10) opiniowanie projektu planu finansowego
składanego przez Dyrektora Zespołu Szkół.
§ 16.1. W Zespole Szkół działa Samorząd
Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie PSP
i GP.
2. Zasady wybierania i działania organów
Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, jawnym i powszechnym.
3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu
Szkół.
4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1) oceniania, klasyfikacji i promowania,
2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.
5. Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu
Szkół wnioski i opinie w zakresie prawa uczniów
do:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego
treściami, celami i stawianymi wymaganiami,
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2) opiniowania programu wychowawczego PSP
i GP,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające
zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej,

Poz. 1990

5) organizowania
działalności
kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem Zespołu Szkół,
6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

ROZDZIAŁ IV
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY ORGANAMI ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 17.1. Dyrektor Zespołu Szkół jest reprezentantem Rady Pedagogicznej i wykonuje jej
uchwały o ile są zgodne z prawem oświatowym
we współpracy z pozostałymi organami. Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady,
jeżeli w regulaminie je pominięto.
2. Dyrektor Zespołu Szkół systematycznie
współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem
Uczniowskim.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski
przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Zespołu Szkół lub Radzie Pedagogicznej w
formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Sprawy, o których mowa w ust. 3 są
rozpatrywane bez zbędnej zwłoki przez odpowiednie organy Zespołu Szkół w ciągu miesiąca,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest
sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Zespołu Szkół, Dyrektor Zespołu Szkół zawiesza jej
wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady Rodziców uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem
uchwały. W wyniku braku uzgodnienia, o których mowa, Dyrektor Zespołu Szkół przekazuje
sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
6. Wszystkie organy Zespołu Szkół zobowiązane są do wzajemnego informowania się o
podjętych działaniach i decyzjach w terminie
14 dni od daty ich podjęcia.
7. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu Szkół oraz zapewnia ich współdziałanie w
zakresie określonym ustawą o systemie oświaty
oraz niniejszym Statutem.

§ 18.1. Organy Zespołu Szkół zobowiązane
są podejmować działania na rzecz rozwiązania
sytuacji konfliktowych w Zespole Szkół.
2. Dyrektor Zespołu Szkół przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, jest negocjatorem w
sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
3. W sprawach spornych dotyczących
dzieci i uczniów Zespołu Szkół ustala następujące ogólne zasady postępowania:
1) uczeń lub jego rodzic zgłasza swoje zastrzeżenia osobiście do wychowawcy klasy lub
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia dydaktyczne,
2) w sprawach dotyczących ogółu uczniów PSP
i GP sporne kwestie kierowane są do opiekuna Samorządu Uczniowskiego poprzez
przewodniczącego tego Samorządu,
3) w indywidualnych przypadkach dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uczniów
PSP i GP sporne kwestie rozstrzyga wychowawca klasy/oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia,
4) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do
Dyrektora Zespołu Szkół, który przeprowadza
postępowanie wyjaśniające i informuje zainteresowane strony o podjętych decyzjach.
5. Wszystkie wnoszone sprawy Dyrektor
Zespołu Szkół rozstrzyga z zachowaniem prawa
oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje
zalecenia wszystkim statutowym organom Zespołu Szkół, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu Szkół i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
6. W ciągu 14 dni od wydanej decyzji Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie spornej, stronie
przysługuje odwołanie do organ prowadzącego
Zespół Szkół.
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ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 19.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich
przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnie
ze szkolnym zestawem programów nauczania.
2. Podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola jest oddział dzieci zgrupowanych
według rocznika (zbliżonego wieku).
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na terenie gminy Baćkowice.
4. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność powinna w zasadzie wynosić od 25 do
32 uczniów.
5. Liczba w oddziale przedszkolnym nie
powinna przekraczać 25.
6. Podział na grupy jest obowiązkowy na
zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
7. Zajęcia z wychowania fizycznego są w
grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
§ 20.1. Terminy rozpoczynania i kończenia
zajęć dydaktycznych i wychowawczych, terminy
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół
opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół (oddzielnie dla PSP, GP oraz Przedszkola), z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, do
dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący
do dnia 30 maja danego roku, a w 2010 roku w
dwa tygodnie po ukazaniu się ogłoszenia w
dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego uchwały Rady Gminy w Baćkowicach
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych
w Baćkowicach.
3. Godzina lekcyjna w PSP i GP trwa
45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w
czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć.

4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa
60 minut. Na wniosek rodziców lub prawnych
opiekunów w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i
zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym
mowa w ust. 3.
6. Zespół Szkół może, zgodnie z odrębnymi przepisami, prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, opracowywać i korzystać z autorskich programów nauczania.
7. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci i
uczniów określają statuty jednostek organizacyjnych Zespołu Szkół.
§ 21.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej
przebywać w szkole ze względu na warunki
związane z planem zajęć i dojazdem do domu,
organizuje się świetlicę szkolną z dożywianiem.
2. Świetlica szkolna i stołówka pracuje
zgodnie z przyjętym regulaminem, który zatwierdził dyrektor Zespołu Szkół.
3. Zespół Szkół wydziela na te zadania odpowiednie pomieszczenia, sprzęt i przeznacza
odpowiednie środki finansowe w ramach posiadanego budżetu.
4. Działalność wychowawczo–opiekuńcza
prowadzona jest w oparciu o roczny plan wychowawcy świetlicy.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach
wychowawczych, których liczebność nie przekracza 25 uczniów.
6. Zespół Szkół zapewnia każdemu dziecku
możliwości i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce, a przypadku
dzieci przedszkolnych – 2 posiłków.
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7. Odpłatność za korzystanie z posiłków
ustala Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z
Radą Rodziców.

10. Zakres obowiązków kierownika świetlicy określa Dyrektor Zespołu Szkół.

8. Przewiduje się możliwość częściowego
lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

§ 22. Do realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada następującą bazę: sale dydaktyczne, salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
boiska sportowe, krytą pływalnię z zapleczem
administracyjno-socjalnym, pomieszczenia biblioteczne i świetlicowe, zaplecze kuchenne ze
stołówką.

9. Za całość spraw związanych z działalnością świetlicy odpowiada kierownik świetlicy.

ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 23.1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i
pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych
pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
§ 24.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. W
swoich działaniach nauczyciel ma obowiązek
kierować się dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawą moralną i obywatelską oraz
szanować godność osobistą ucznia.
2. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje do
współpracy w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych:
1) klasowy zespół nauczycielski,
2) zespół wychowawczy,
3) zespół przedmiotowy.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, którego zadaniem jest w szczególności:
1) ustalenie zestawu programów nauczania dla
danego oddziału,
2) opracowanie programu pomocy uczniom,
dla których na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, należy obniżyć wymagania edukacyjne z powodu stwierdzonych
specyficznych trudności w uczeniu się,
3) ustalenie programu pedagogizacji rodziców,
z uwzględnieniem potrzeb zespołu uczniów,

4) roztoczenie opieki nad uczniami słabymi i
szczególnie uzdolnionymi poprzez indywidualizowanie stawianych im zadań,
5) prowadzenie analizy frekwencji,
6) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji uczniów w zespole.
4. Zadaniem zespołu wychowawczego
jest:
1) koordynowanie pracy wychowawczej w klasach równoległych,
2) udzielenie pomocy wychowawcom poszczególnych oddziałów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych,
prawnych i organizacyjnych,
3) diagnozowanie i ocena skali problemów
wychowawczych w szkole wchodzącej w
skład Zespołu Szkół,
4) ewaluacja realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.
4. Spośród nauczycieli tego samego
przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzy się zespoły przedmiotowe.
5. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) prowadzenie samokształcenia i doskonalenie
warsztatu pracy,
2) wybór programów nauczania,
3) przygotowanie Przedmiotowego Systemu
Oceniania i jego ewaluacja,
4) analiza wyników nauczania,
5) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych,
6) współdziałanie z doradcą metodycznym.
6. Nauczyciele mogą tworzyć także inne
zespoły, np. problemowo-zadaniowe.
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§ 25.1. Dyrektor Zespołu Szkół powierza
każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej „wychowawcą”.

3)

2. Formy spełnienia zadań wychowawcy
powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
szkoły.

4)

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz
pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki,
arkusze ocen, plany pracy wychowawczej).

5)

6)
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności
pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w
ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 26.1. W Zespole Szkół jest tworzone stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczy on, co najmniej 12 oddziałów.
2. Dyrektor Zespołu Szkół może, za zgodą
organu prowadzącego, tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska
kierownicze.
3. Wicedyrektor Zespołu Szkół wypełnia
przydzielone mu czynności kierownicze, a w
czasie nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół
pełni jego funkcję.
§ 27.1. Zespół Szkół zapewnia uczniom opiekę pedagoga szkolnego (psychologa szkolnego).
2. Do obowiązków pedagoga szkolnego
należy w szczególności:
1) rozpoznawanie
indywidualnych
potrzeb
uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania
uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-peda-

7)
8)

9)

Poz. 1990

gogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb;
organizowanie i prowadzenie różnych form
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
podejmowanie działań wychowawczych i
profilaktycznych w PSP i GP wynikających z
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli;
wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki;
planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez
uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
działanie na rzecz zorganizowania opieki i
pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
rozpoznawanie ewentualnych przyczyn braku realizacji obowiązku szkolnego przez
uczniów zamieszkałych w obwodach jednostek organizacyjnych Zespołu Szkół;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Zespole Szkół.

3. Pedagog szkolny opracowuje na każdy
rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany
przez Dyrektora Zespołu Szkół.
4. Pod koniec każdego semestru pedagog
szkolny składa sprawozdanie ze swojej pracy.
5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją
działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 28.1. Zespół Szkół zatrudnia pracowników administracji i obsługi, których zadania
określone są w indywidualnych zakresach obowiązków.
2. Liczbę pracowników administracji i obsługi określa arkusz organizacji Zespołu Szkół.

ROZDZIAŁ VII
BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ
§ 29. Biblioteka szkolna jest pracownią
szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych i
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

1) uczniowie,
2) nauczyciele.

§ 30.1. Z biblioteki Zespołu Szkół mogą korzystać:

§ 31.1. Pomieszczenia biblioteki Zespołu
Szkół umożliwiają:

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
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1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów
2) korzystanie ze zbiorów czytelni
3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej
w klasach, grupach bądź oddziałach.
2. Godziny pracy biblioteki Zespołu Szkół
umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
§ 32. Nadzór bezpośredni nad biblioteką
Zespołu Szkół sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół,
który:
1) zapewnia pomieszczenie i jego wyposażenie
warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
2) zatrudnia bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi,
3) przydziela środki finansowe na działalność
biblioteki,
4) zatwierdza Regulamin Biblioteki i roczny
plan pracy biblioteki.
§ 33. Do zadań nauczyciela bibliotekarza
należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z
różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych
zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i

4)
5)
6)
7)

Poz. 1990

pogłębianie u uczniów nawyku czytania i
uczenia się,
organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
popularyzowanie różnych form czytelnictwa,
samokształcenie i doskonalenie zawodowe
własnego warsztatu pracy,
przedstawianie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z prowadzonej edukacji czytelniczej i medialnej.

§ 34. Biblioteka Zespołu Szkół współpracuje z nauczycielami, uczniami, rodzicami (opiekunami) oraz innymi bibliotekami poprzez:
1) udział w realizacji zadań programowych Zespołu Szkół,
2) prezentację zapowiedzi wydawniczych,
3) współudział w organizowaniu imprez szkolnych,
4) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
5) pomoc uczniom w rozwijaniu ich własnych
zainteresowań,
6) pedagogizację rodziców,
7) organizowanie imprez czytelniczych dla środowiska szkolnego i lokalnego,
8) organizowanie wycieczek szkolnych do innych bibliotek i ośrodków informacji,
9) wymianę doświadczeń z innymi bibliotekami
szkolnymi (wypożyczenia międzybiblioteczne).

ROZDZIAŁ VIII
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 35.1. Zespół Szkół respektuje prawa
dziecka zawarte w konwencjach międzynarodowych.
2. Prawa i obowiązki dzieci w Przedszkolu
oraz system nagród i kar stosowanych wobec
wychowanka określa szczegółowo Statut Przedszkola.
3. Uczeń korzysta z praw i przestrzega
obowiązków, jakie wynikają z prawa szkolnego i
ze Statutu Zespołu Szkół.
§ 36. Uczeń ma prawo do:
1) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w
szczególności dotyczących życia w szkole, a
także światopoglądowych i religijnych, jeżeli
nie narusza tym dobra innych osób,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,

3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w
szkole
zapewniających
bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy
fizycznej czy psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
4) opieki psychologiczno-pedagogicznej sprawowanej przez pedagoga szkolnego (psychologa szkolnego) oraz opieki medycznej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną,
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w
procesie dydaktyczno-wychowawczym,
6) oceniania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
7) pomocy w przypadku trudności w nauce,
8) rozwijania swoich umiejętności i talentów,
9) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
10) wpływania na życie Zespołu Szkół przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających za zgodą dyrekcji
na terenie szkoły,
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11) odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych,
świątecznych oraz podczas ferii,
12) używania telefonu komórkowego tylko w
czasie przerw międzylekcyjnych do pilnego i
uzasadnionego kontaktu z domem rodzinnym,
13) odwołania się od zastosowania wobec niego
kary do opiekuna Samorządu Uczniowskiego
lub Dyrektora Zespołu Szkół.
§ 37. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w
zajęciach edukacyjnych,
2) przestrzegać punktualności,
3) przygotować się do zajęć i właściwie zachowywać się w trakcie ich prowadzenie wobec
nauczycieli, innych pracowników Zespołu
Szkół oraz pozostałych uczniów,
4) przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury i współżycia społecznego, zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół, uchwał Rady Pedagogicznej oraz ustaleń Rady Samorządu Uczniowskiego,
5) godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre
imię, kultywować jej tradycję i ceremoniał,
6) dbać o schludny wygląd dostosowany do
pobytu w szkole (bez makijażu twarzy, malowania włosów i paznokci, niebezpiecznej
biżuterii itp.),
7) nie używać na terenie szkoły urządzeń elektronicznych oraz innych służących do rejestrowania dźwięku i obrazu bez zgody Dyrektora Zespołu Szkół , nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcy klasy,
8) usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach
na podstawie pisemnej informacji rodzica(prawnego opiekuna) lub zaświadczenia
lekarskiego w okresie 14 dni od daty ustania
przyczyny nieobecności w szkole.
§ 38.1. Uczeń Zespołu Szkół może otrzymywać nagrody i wyróżnienia.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu
Szkół na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół, wychowawcy lub opiekuna Samorządu na forum klasy,

Poz. 1990

2) pochwała Dyrektora Zespołu Szkół, wychowawcy lub opiekuna Samorządu na forum
Zespołu Szkół,
3) dyplom,
4) list pochwalny Dyrektora Zespołu Szkół do
rodziców,
5) nagrody rzeczowe dla zwycięzców wybranych konkursów organizowanych w Zespole
Szkół,
6) nagrody książkowe dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.
§ 39.1. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie lub nagana wychowawcy,
2) upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu
Szkół,
3) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach
szkolnych oraz zawodach sportowych,
4) przeniesienie ucznia do równoległej klasy,
5) przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Od każdej wymienionej kary uczeń może
się odwołać za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do
Dyrektora Zespołu Szkół w terminie 7 dni od
orzeczenia kary. W tym przypadku dyrektor
przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o jego wyniku ucznia oraz jego rodziców w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania.
3. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół może wystąpić do
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy:
1) stosując przemoc umyślnie i wielokrotnie
spowodował poważny uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym innego ucznia;
2) popadł w kolizję z prawem dopuszczając się
w szkole: kradzieży, rozbojów, handlu narkotykami, spożywania alkoholu;
3) demoralizuje innych uczniów;
4) stosowany wobec niego system kar nie
przyniósł pozytywnych rezultatów.
4. Uczeń PSP i GP może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem ucznia do innej szkoły po wcześniejszym
uzyskaniu zgody jego dyrektora.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40. Zespół Szkół może posiadać własny
sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 41.1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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2. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje
dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Poz. 1990,1991

§ 42. Rada Pedagogiczna przygotowuje
projekt oraz uchwala zmiany Statutu Zespołu
Szkół.

3. Tablice i pieczęcie Przedszkola, PSP i GP
wchodzących w skład Zespołu Szkół zawierają
nazwę zespołu i nazwę szkoły.

§ 43. Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia
możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem
wszystkim członkom społeczności Zespołu Szkół.

4. Zasady gospodarki finansowej Zespołu
Szkół określają odrębne przepisy.
1990

1991
1991

UCHWAŁA NR XLVII/44/2010
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do roku 2032”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy Bodzechów uchwala, co następuje:

chów z dnia 27 stycznia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 1. Załącznik nr 2 do uchwały
nr XXIII/45/2008 Rady Gminy Bodzechów z dnia
22 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Bodzechów w perspektywie do
roku 2032”, zmienionej uchwałą nr XXXII/27/2009
Rady Gminy Bodzechów z dnia 10 kwietnia 2009 r.
oraz uchwałą nr XLIV/9/2010 Rady Gminy Bodze-

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
Załącznik do Uchwały nr XLVII/44/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 maja 2010 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA OSOBOM FIZYCZNYM NA REALIZACJĘ PRAC
ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH
Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH NA OBSZARZE GMINY BODZECHÓW
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami, dofinansowania na realizację przedsięwzięć
polegających na transporcie i utylizacji odpadów
azbestowych zmagazynowanych na posesjach na
terenie Gminy Bodzechów.
2. Dofinansowanie polega na jednorazowym pokryciu przez gminę kosztów za realizację
zadania polegającego na przetransportowaniu

i unieszkodliwieniu przez składowanie - odpadów zawierających azbest, zgromadzonych na
posesjach - przy minimalnym udziale finansowym mieszkańców, którzy złożą wnioski o dofinansowanie.
3. Pomocy udziela się osobom fizycznym,
nie będącym przedsiębiorcami w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155,
poz. 1095 z późn. zm.).
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4. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do budynku/działki - znajdujących się na terenie gminy
Bodzechów, z zastrzeżeniem że nieruchomość
nie jest wykorzystywana na cele działalności
gospodarczej.
§ 2.1. O dofinansowanie mogą się ubiegać
osoby fizyczne, które przedłożyły lub przedłożą
w Urzędzie Gminy Bodzechów informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania wg wzoru określonego w załączniku
nr 2 do niniejszego Regulaminu
2. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych które we własnym zakresie dokonały
czynności demontażu lub transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Poz. 1991

3. Dofinansowanie nie dotyczy osób, które
zalegają z podatkiem od nieruchomości na rzecz
Gminy Bodzechów.
4. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów
związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji oraz kosztu uzgodnień i sporządzenia dokumentacji technicznej.
5. Dofinansowanie nie dotyczy właścicieli
obiektów użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni
mieszkaniowych.
6. Dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów azbestowych może być udzielone:
1) ze środków budżetu gminy
2) ze środków zewnętrznych

Rozdział 2.
SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW
§ 3.1. Wzór wniosku o dofinansowanie
kosztów przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
2. Osoby ubiegające się o dofinansowania
winny złożyć stosowny wniosek do Urzędu
Gminy Bodzechów.
3. Do wniosku o dofinansowanie należy
dołączyć:
1) kserokopię dokumentu potwierdzającego
własność budynku/działki
2) zgodę współwłaścicieli w przypadku współwłasności
3) zgodę właściciela w przypadku posiadania
innego tytułu prawnego niż własność
4) kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie
wymiany pokrycia dachowego w Starostwie
Powiatowym lub kopię pozwolenia na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu
5) w przypadku rozbiórki, zawalenia się budynku - kopię pisma stwierdzającego zgłoszenie
rozbiórki budynku lub kopię pozwolenia na
rozbiórkę
4. Wnioski można składać do dnia 31 października roku, w którym odbierane będą odpady azbestowe. Odbiór prowadzony będzie do
końca listopada.
5. Komisja powołana przez Wójta Gminy
Bodzechów dokonuje weryfikacji wniosków oraz
ustala, które wnioski kwalifikują się do dofinan-

sowania po czym sporządza protokół i przedkłada go do zatwierdzenia Wójtowi.
§ 4.1. Wnioski będą rozpatrywane według
kolejności ich wpływu, do wyczerpania rocznego
limitu środków finansowych określonych w planie przychodów i wydatków budżetu gminy.
2. Kolejność wniosków uwzględniać będzie prowadzony rejestr
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku
z powodu braku środków finansowych będą
mogły być dofinansowane w roku następnym.
4. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. Druki wniosków o przyznanie dofinansowania dostępne będą w siedzibie Urzędzie
Gminy Bodzechów lub na stornie internetowej
Urzędu Gminy Bodzechów - www.ugb.pl
§ 5.1. Wójt Gminy Bodzechów zleci wykonawcy wyłonionemu w przetargu wykonanie
prac związanych z usuwaniem azbestu.
2. Realizacja usługi będzie odbywać się na
podstawie umowy zawartej przez Gminę Bodzechów z wykonawcą.
3. Gmina dokona zapłaty należności wykonawcy usługi na podstawie wystawionej przez
niego faktury oraz na podstawie kart przekazania
odpadów na składowisko.
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Rozdział 3.
ZASADY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU GMINY ORAZ ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH
§ 6.1. Gmina Bodzechów będzie udzielała
dofinansowania ze środków budżetu gminy oraz
środków zewnętrznych
2. Informację o ostatecznej wielkości dofinansowania uzyskanego ze środków zewnętrznych Wójt Gminy Bodzechów powiadomi zainteresowane strony po podpisaniu umowy z
„udzielającym dofinansowania”
§ 7.1. Łączne dofinansowanie ze środki
budżetu gminy i pozyskanych środków zewnętrznych wynosiło będzie 95 % kosztów (brutto) transportu i utylizacji dla każdego wnioskodawcy

2. Wnioskodawcy poniosą 5% kosztów
(brutto) transportu i utylizacji. Wpłaty będą dokonywane do kasy urzędu na podstawie dokumentu potwierdzającego ilość odpadów odebranych z danej posesji wystawionego przez
firmę odbierająca odpady oraz na podstawie
umów cywilno-prawnych zawartych z wnioskodawcami.
3. Wysokość środków przeznaczonych na
udzielenie dofinansowania określana będzie każdorazowo w planie wydatków budżetu gminy na
dany rok budżetowy oraz uzależniona od uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Załącznik nr 1

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PRAC ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM I UTYLIZACJĄ
ODPADÓW AZBESTOWYCH POCHODZĄCYCH Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I GOSPODARCZYCH
1) Dane osobowe:
a) imię
b) nazwisko
c) adres zameldowania
d) telefon kontaktowy
2) Ilość i rodzaj odpadów zawierających azbest (m2 lub m3) (wypełnia właściciel który już zdemontował
pokrycie dachowe)
3) Ilość i rodzaj wyrobów azbestowych oraz przewidywany termin prac (wypełnia właściciel, który nie
wymienił jeszcze pokrycia dachowego)
4) Nr ewidencyjny działki
5) Tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku współwłasności wpisać dane współwłaścicieli)
6) Ja niżej podpisany/a oświadczam, że obiekty, z których są usuwane i utylizowane materiały zawierające azbest oraz grunty, na których są one położone, nie są przeze mnie wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Z 2007 r. Nr 155, poz. 1059 z późn. zm.). Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż
na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
7) Data i podpis wnioskodawcy
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Załącznik nr 2
Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
1) Właściciel/zarządca/użytkownik:
a) Nazwisko i imię
b) Adres zameldowania
2) Adres występowania azbestu, nr działki
3) Tytuł własności
4) Nazwa, rodzaj wyrobu
5) Ilość eternitu (m2, tony)
6) Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
7) Inne istotne informacje o wyrobach
8) Data i podpis
9) Objaśnienia: Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację: - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie, - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa, - rury i złącza azbestowo-cementowe, - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe, - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione, - szczeliwa azbestowe, - taśmy tkane i plecione, sznury i
sznurki, - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych, - papier, tektura, - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.
1991

1992
1992

UCHWAŁA NR XLVII/47/2010
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2572 z
późn. zm.) – Rada Gminy Bodzechów uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania dla publicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż
Gmina Bodzechów lub osoby fizyczne oraz niepublicznych:
1) przedszkoli, w tym specjalnych,
2) innych form wychowania przedszkolnego
(punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego).

§ 2.1. Przedszkola publiczne otrzymują na
każdego ucznia z budżetu Gminy Bodzechów
dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bodzechów, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Przedszkola niepubliczne otrzymują na
każdego ucznia z budżetu Gminy Bodzechów
dotację w wysokości równej 75% ustalonych w
budżecie Gminy Bodzechów wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach gminnych
w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 5.
3. Inne publiczne formy wychowania
przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z
budżetu Gminy Bodzechów dotację w wysokości
równej 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bodzechów, z
zastrzeżeniem ust. 5.
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4. Inne niepubliczne formy wychowania
przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia z
budżetu Gminy Bodzechów dotację w wysokości
równej 40% wydatków bieżących ponoszonych
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Gminę Bodzechów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Przedszkola i inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w ust. 1-4,
otrzymują na każdego ucznia niepełnosprawnego z budżetu gminy Bodzechów dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez gminę.
6. Publiczne i niepubliczne przedszkola,
które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko z budżetu gminy
Bodzechów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym
wspomaganiem rozwoju w części oświatowej
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. W przypadku zmiany wysokości planowanych przez gminę Bodzechów wydatków
bieżących przewidzianych na utrzymanie ucznia
w gminnych przedszkolach ulegają również
zmianie kwoty dotacji należnej podmiotom, o
których mowa w uchwale – poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zmian budżetowych.
§ 4.1. Dotacji udziela się na wniosek osób
prowadzących podmioty, o których mowa w § 1,
zawierający planowaną liczbę uczniów lub wychowanków, złożony w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Wzór wniosku określa załącznik nr 1.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zgłasza
wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku,
w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
3. Niepubliczne przedszkola i inne formy
wychowania przedszkolnego oraz publiczne i
niepubliczne jednostki, o których mowa w § 1
ust. 6, otrzymują dotacje jedynie pod warunkiem
złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
terminie do 30 września roku poprzedzającego.
§ 5.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca na rachunek bankowy podmiotów, o
których mowa w § 1.

Poz. 1992

2. Osoba prowadząca dotowane podmioty
składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca
w Urzędzie Gminy Bodzechów informację o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustaloną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień danego
miesiąca, ze szczególnym wskazaniem ich miejsca zamieszkania. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 6.1. Osoba prowadząca przedszkola, inne
formy wychowania przedszkolnego, o których
mowa w § 1, jest obowiązana przekazywać do
Urzędu Gminy Bodzechów pisemne rozliczenie
przyznanej dotacji za okresy:
1) kwartalne – w terminie do 10 dnia, po zakończeniu każdego kwartału, w systemie narastającym tj. do 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października, 10 stycznia.
2. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 7.1. Organowi dotującemu przysługuje
prawo kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystania
dotacji w zakresie kształcenia, wychowania i
opieki, w tym profilaktyki społecznej.
2. Kontrola obejmuje:
1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i w rozliczeniach dotacji – na podstawie dokumentacji przebiegu
nauczania,
2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z
przeznaczeniem, o którym mowa w art. 80 ust.
3d i 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty – na
podstawie dokumentacji finansowo-księgowej
kontrolowanej jednostki oświatowej.
§ 8.1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Gminy Bodzechów na podstawie
imiennego upoważnienia Wójta Gminy.
2. Upoważnienie zawiera:
1) oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia,
2) wskazanie podstawy prawnej kontroli,
3) imiona i nazwiska upoważnionych pracowników,
4) określenie nazwy kontrolowanego podmiotu
i organu prowadzącego,
5) określenie zakresu kontroli,
6) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli,
7) podpis osoby udzielającej upoważnienia z
podaniem zajmowanego stanowiska i funkcji.
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3. Czynności kontrolne przeprowadza się
w siedzibie jednostki kontrolowanej lub organu
prowadzącego w dniach i godzinach pracy obowiązujących w kontrolowanej jednostce oraz w
obecności pracowników tej jednostki
4. Kontrolujący mają prawo wglądu do
dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 2 uchwały oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii. Kserokopie służące jako załączniki do protokołu kontroli powinny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane jednostki.
§ 9.1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej jednostki.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) nazwę jednostki kontrolowanej w pełnym
brzmieniu i jej adres,
2) wskazanie osoby prowadzącej,
3) imiona, nazwiska i stanowiska służbowe
osób przeprowadzających kontrolę,
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
5) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i
okresu objętego kontrolą,
6) imię i nazwisko osoby reprezentującej kontrolowaną jednostkę i osoby pełniącej funkcję głównego księgowego,
7) opis dokonanych ustaleń faktycznych,
8) opis stwierdzonych nieprawidłowości z
uwzględnieniem ich przyczyn i skutków,
9) opis dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych dowodów,
10) informację o sporządzonych załącznikach
stanowiących dowody w stosunku do ustaleń protokołu kontroli,
11) informację o powiadomieniu przedstawiciela
kontrolowanej jednostki o przysługującym
mu prawie odmowy podpisania protokołu i
złożenia w terminie 3 dni od daty jego
otrzymania pisemnych wyjaśnień co do
przyczyny tej odmowy,
12) dane o liczbie egzemplarzy protokołu oraz
informację o doręczeniu jednego egzemplarza osobie reprezentującej kontrolowaną
jednostkę,
13) podpisy osób kontrolujących oraz przedstawiciela kontrolowanego i głównego księgowego.
§ 10.1. Jeżeli osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną odmawia podpisania protokołu – protokół podpisują jedynie osoby kontrolujące, czyniąc w nim adnotację o odmowie
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podpisania protokołu oraz dołączają pisemne
wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisu.
2. Odmowa podpisania protokołu nie
wstrzymuje wydania wniosków pokontrolnych
oraz dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
3. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.
4. Osoba reprezentująca jednostkę kontrolowaną może zgłosić Wójtowi Gminy Bodzechów w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli, pisemne wyjaśnienie co do ustaleń zawartych w protokole.
§ 11.1. W przypadku stwierdzenia w trakcie
kontroli nieprawidłowości mających wpływ na
prawo lub wysokość dotacji przysługującej kontrolowanej jednostce Wójt Gminy Bodzechów w
terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu lub
wpływu wyjaśnień, o których mowa w § 10
ust. 4, kieruje do kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne wzywające do zwrotu całości
lub części przekazanej dotacji.
2. Wystąpienia pokontrolnego nie kieruje
się, jeżeli Wójt Gminy Bodzechów uwzględni
wyjaśnienia, o których mowa w § 10 ust. 4.
3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości innego rodzaju, niż określone w ust. 1,
Wójt Gminy Bodzechów kieruje do jednostki
kontrolowanej wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia działalności objętej kontrolą.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Bodzechów Nr XXIV/51/2008 z dnia 30 września
2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/47/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/47/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 maja 2010 r.
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/47/2010
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 28 maja 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVII/49/2010
RADY GMINY W BODZECHOWIE
z dnia 28 maja 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.
zmianami/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy uchwala
co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała
działalność § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.864 zł,
zgodnie z umową Nr UDA-POKL. 09.01.01-26039/09-01.
§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia:
1. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała
działalność § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.864 zł,
zgodnie z umową Nr UDA-POKL. 09.01.01-26039/09-01.
§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. W związku z § 3 niniejszej uchwały
zmianie ulegają załączniki Nr 3 i 3a do uchwały

budżetowej, poświęcone limitom wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne i zadaniom
inwestycyjnym rocznym. Otrzymują one brzmienie zgodne z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej
uchwały.
§ 5. W związku z § 1 i § 2 zmianie ulegają
załączniki Nr 4 i 4a do uchwały budżetowej, poświęcone wydatkom bieżącym na programy i
projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych,
niepodlegających
zwrotowi.
Otrzymują one brzmienie zgodne z załącznikami
Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7
do uchwały budżetowej, poświęconemu dochodom i wydatkom związanym z realizacją zadań
realizowanych
na
podstawie
porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11
do uchwały budżetowej, poświęconym dotacjom
celowym. Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy:
Władysława Ćwik

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15848 –

Poz. 1993

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15849 –

Poz. 1993

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15850 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15851 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15852 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15853 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15854 –

Poz. 1993

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15855 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15856 –

Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15857 –

Poz. 1993

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15858 –

Poz. 1993

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15859 –

Poz. 1993

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1993

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15861 –

Poz. 1993

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XLVII/49/2010
Rady Gminy w Bodzechowie
z dnia 28 maja 2010 r.

Dziennik Urzędowy
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Poz. 1993
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Poz. 1993
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Poz. 1994,1995

1994
1994

UCHWAŁA NR XLVII/212/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/195/10 z dnia 27 stycznia 2010r w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240/ Rada
Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

„Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu
Sandomierskiego w kwocie 250.000 zł w roku
budżetowym 2010 na remont dróg powiatowych”

§ 1. W uchwale Nr XLIV/195/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010r w
sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
- § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel

1994

1995
1995

UCHWAŁA NR XLVII/213/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm./ oraz art.211 i art.212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
/Dz. U z 2009r Nr 157, poz.1240/ Rada Gminy w
Dwikozach uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu
gminy o kwotę 116.677,00 zł
Dział 600 Transport i łączność 6.400,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 400,00 zł
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6.000,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 100,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 100,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 7.590,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na
prawach powiatu/ 7.590,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.590,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.459,00 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 13.459,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami
13.459,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 66.000,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66.000,00 zł
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin /związków gmin/ 66.000,00 zł

Dziennik Urzędowy
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, odo osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem 8.788,00 zł
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1.000,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 1.000,00 zł
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podarków i opłat lokalnych od osób fizycznych
7.788,00 zł
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 7.788,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 4.140,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 4.140,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.140,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 200,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki 200,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 10.000,00 zł
§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
10.000,00 zł.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 547.709,00 zł
Dział 600 Transport i łączność 356.905,00 zł
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
250.000,00 zł
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 250.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
106.905,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 102.905,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10.160,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10.160,00 zł

Poz. 1995

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.800,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.530,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.930,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 900,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna 10.000,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 10.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.459,00 zł
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 13.459,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.694,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.085,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 3.680,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 83.990,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
7.990,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 6.090,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 10.000,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 66.000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
40.877,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 25.123,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie 34.695,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 21.195,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5.055,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1.140,00 00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 15.000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 4.500,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 4.500,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 9.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia 2.000,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność 2.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.500,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 10.500,00 zł
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§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 500,00 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 26.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 26.000,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.110,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
1.195,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 195,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.500,00 zł
§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu
gminy o kwotę 416.231,00 zł
Dział 600 Transport i łączność 375.546,00 zł
Rozdział 600 Drogi publiczne wojewódzkie
100.000,00 zł
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
275.546,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 275.546,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.700,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.800,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.800,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność 900,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 10.000,00 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000,00 zł
§ 4810 Rezerwy 10.000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia 3.930,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i
3.930,00 zł
§ 4810 Rezerwy 3.930,00 zł

celowe

Dział 801 Oświata i wychowanie 14.055,00 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.055,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.055,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli 9.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 9.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice
i kluby 10.000,00 zł

Poz. 1995

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000,00 zł
§ 4. Dokonuje się zmian limitów wydatków
na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2010-2012.
Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2010 r.
Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dokonuje się zmian przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok.
Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu w 2010 r.
Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 8. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 9. Ustala się deficyt budżetu gminy w
wysokości 7.826.810,40 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
6.838.573,40 zł.
2. Przychodów z wolnych środków w kwocie
988.237,00 zł.
§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.838.573,40 zł w
tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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Poz. 1995

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/213/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 maja 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
w złotych
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1

900

90001

2

900

90001

3

600

60016

4

921

92109

5

921

92109

6

600

60016

7

921

92109

8

926

92601

9

10

010

750

01095

75018

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
4
Budowa
gminnej
oczyszczalni
ścieków w
Dwikozach
(I etap) w latach
2008-2011
Budowa
kanalizacji
sanitarnej z
przyłączami dla
miejscowości
Dwikozy w
latach 2009-2012
„Centrum
Gminy” przebudowa
ul. Spółdzielczej
nr 000653T) w
miejscowości
Dwikozy na
terenie Gminy
Dwikozy na odc.
0,511 km wraz z
budową
chodników,
parkingów
kanalizacji
deszczowej oraz
oświetlenia w
latach 2008-2010
Przebudowa
remont oraz
wyposażenie
Wiejskiego
Domu Kultury w
Starym Garbowie wraz z
zagospodarowaniem terenu
w latach 2009 –
2010
Budowa oraz
wyposażenie
Wiejskiego
Domu Kultury w
Gałkowicach w
latach 2009-2010
Przebudowa
ciągu dróg
gminnych Stary
GarbówRomanówka
Nr 000694 T,
Garbów Stary –
Czermin Nr
000670 T (I etap)
w latach 20092010
Budowa oraz
wyposażenie
Wiejskiego
Domu Kultury w
Nowym
Kamieniu w
latach 2010-2012
Budowa
kompleksu
sportowego
„Moje Boisko
Orlik 2012” w
miejscowości
Dwikozy 20092010
Nasze małe
ojczyzny Odnowa
dziedzictwa
kulturowego na
terenie gminy
Dwikozy 20092010
E- Świętokrzyskie Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej
JST w latach
2010-2012

Łączne nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2009r.

5

6

7

511 443,00
--------------C: 489 392,00

2 426 164,00

4 688 443,00

4 388 658,77

rok
budżetowy
2010
(8+9+10+11)

dochody
własne jst
8

336 851,73

832 576,54

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
środki
dotacje
wymieniokredyty
i środki
new art. 5
i pożyczki
pochodzące
ust. 1 pkt 2
z innych źr.*
i 3 u.f.p.
9
10
11

2011 r.

2012 r.

wydatki
do
poniesienia po
2012 roku

12

13

14

A.
B.
C.1 389 703,60
D.

327 474,27
--------------C:933 969,73

699 608,67

1 328 391,67
--------------C:990 273,00

832 576,54

123 880,00

2 166 097,00

719 225,00

123 294,75

595 930,25

212 163,41

775 287,00

373 584,33

401 702,67

A.
401 702,67 B.
C.

1 019 100,00

20 100,00

999 000,00

400 500,00

35 000,00

35 000,00

850 000,00

1 217 344,94

916 267,05

301 077,89

701 357,00

2 300,00

699 057,00

286 411,00

83 524,00

Urząd
Gminy

598 529,56
--------------C:638 888,00

A.
1 083 B.
049,00 C.1 083 048,00
D.

2 289 977,00

Urząd
Gminy

Urząd
Gminy

A.
B.10 000,00
C.373 766,84
D.

Urząd
Gminy

GOK

A.598 500,00
B.
C.
D.

UG
Dwikozy

420 000,00

395 000,00

UG
Dwikozy

UG
Dwikozy

301 077,89

UG
Dwikozy

699 057,00

21 029,00

Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
15

A.
B.
C.62 495,00
D.

33 447,00
--------------C:76 199,00

20 209,00
--------------C:73 032,00

UG
Dwikozy
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11

900

90001

Ogółem

Budowa
kanalizacji
sanitarnej dla
miejscowości
Gierlachów w
latach 2010-2012

8 090 000,00

25 025 803,71

2 560 261,13

– 15868 –

Poz. 1995

90 000,00

90 000,00

8 630 129,35

658 958,62 4 453 657,29

3 000 000,00

3 517 513,44

0,00

7 109 754,67

UG
Dwikozy

5 000 000,00

6 725 658,56

0,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/213/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 maja 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

010

01010

2.

921

92109

3.

921

4.

Nazwa zadania inwestycyjnego

4
Budowa wodociągu Bożydar Szczytniki

rok
budżetowy 2010
(7+8+9+10)

dochody
własne jst

6

7

kredyty
i pożyczki

dotacje i środki
pochodzące
z innych źr.*

8

9

65 000,00

65 000,00

Wykonanie elewacji w Wiejskim
Domu Kultury w Słupczy

100 000,00

100 000,00

92109

Przebudowa Wiejskiego Domu
Kultury we Mściowie

100 000,00

010

01095

Odbudowa rowów melioracyjnych
na terenie Gminy Dwikozy

5.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych

6.

600

60016

7.

700

70005

8.

700

70005

9.

700

70005

10.

700

70005

11.

700

70005

12.

600

60078

Przebudowa-zabezpieczenie dna
wąwozów lessowych przed erozją wąwozy lessowe w m. Winiary
nr.dz.486, 490 i m. Winiarki nr.dz.130
Zakup działki w miejscowości
Gierlachów
Zakup działki w miejscowości
Słupcza
Zakup działki w miejscowości
Szczytniki
Zakup działki w miejscowości
Bożydar
Zakup działki w miejscowości
Mściów
Odbudowa dróg gminnych

A.
B.
C.
D.
A.
B.
100 000,00
C.
D.
A.
B.
30 000,00
C.
D.
A.
B.
442 200,00
C.
D.

30 000,00

442 200,00

280 000,00

280 000,00

Jednostka org.
realizująca zadanie
środki
lub koordynująca
wymienione
program
w art. 5 ust. 1pkt 2
i 3 u.f.p.
10

11
UG Dwikozy
UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

8 500,00

8 500,00

UG Dwikozy

3 000,00

3 000,00

UG Dwikozy

4 500,00

4 500,00

UG Dwikozy

6 150,40

6 150,40

UG Dwikozy

7 100,00

UG Dwikozy

7 100,00
269 500,00

269 500,00

13.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego

50 000,00

14.

754

75412

Budowa ogrodzenia wokół placu
wiejskiego w miejscowości Gałkowice

10 255,00

10 255,00

15.

921

92109

Zakup kontenera mieszkaniowego z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską
w miejscowości Kolonia Gałkowice

5 520,00

5 520,00

16.

801

80101

Opracowanie dokumentacji sali
gimnastycznej przy SP w Gierlachowie

30 000,00

30 000,00

17.

801

80104

Budowa i wyposażenie placu zabaw
dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym w Dwikozach

30 000,00

30 000,00

18.

801

80104

Budowa wejścia i nawierzchni przed
budynkiem Przedszkola w Słupczy

39 101,00

39 101,00

UG Dwikozy
A.
B.
50 000,00
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy

UG Dwikozy
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19.
20.

900
900

90019
90019
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Zakup działki
Zakup kontenerów

40 000,00
10 000,00

40 000,00
10 000,00

21.

921

92109

Przebudowa dachu na świetlicy w
Romanówce

40 000,00

40 000,00

22.

754

75412

Rozbudowa remizy OSP w Nowych
Kicharach o pomieszczenia z przeznaczeniem na sanitariaty i szatnie

39 635,00

39 635,00

RAZEM

1 610 461,40

Poz. 1995

543 261,40

UG Dwikozy
UG Dwikozy
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

UG Dwikozy

UG Dwikozy

1 067 200,00

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVII/213/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 maja 2010 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Ogółem

1
2
3
4
5
6
7

Dział

Rozdział

Stan
środków
obrotowych
na początek
roku
5

ogółem
6

Przychody
w tym: dotacja z budżetu
przedmiotowa
na pierwcelowa na
sze wypokwota
inwestycje
VAT
sażenie
netto
7
8
9

3

4

400

40002

65 426

860 500

600

60016

64 205

395 500

900

90001

1 481

26 000

22 428

900

90002

-7 963

25 000

900

90003

722

36 500

900

90004

-6 893

29 100

25 000

900

90095

-1 063

100 000

115 915 1 472 600

93 458

10

w złotych
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku
13

865 067

13 438

12 000

60 859

425 698

36 710

5 000

34 007

1 572

27 442

-976

39

23 366

1 634

16 991

-7 976

46

32 710

2 290

37 198

72

24

22 107

-7 241

100

196 962

6 542

ogółem

Wydatki
w tym:
wpłata
wydatki
do
majątkowe
budżetu
11
12

12 038

89 712

-8 558

5 000

9 225

1 484 215

25 469

22 000

104 300
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Poz. 1995

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVII/213/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 maja 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1)

Treść
2
Przychody ogółem:

Klasyfikacja
§

Kwota
2010r

3

4
9 404 632,40
7 716 786,73
699 608,67

Kredyty
§ 952
Pożyczki
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
§ 903
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
Prywatyzacja pośrednia
§ 941
Prywatyzacja bezpośrednia
§ 942
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz
§ 943
spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
§ 944
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
Obligacje
§ 911
Inne papiery wartościowe
§ 931
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
988 237,00
Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
1 577 822,00
Spłaty kredytów
§ 992
1 559 222,00
Spłaty pożyczek
§ 992
18 600,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków po§ 963
chodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
§ 991
Lokaty
§ 994
Wykup papierów wartościowych
§ 982
Wykup obligacji
§ 971
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
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Poz. 1995,1996

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLVII/213/10
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 26 maja 2010 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
w tym:
w tym:

w tym:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa
zadania

Dział

Rozdział

Dochody
ogółem

§

Wydatki
ogółem

1
2
3
4
I. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych wspólnie z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki
bieżące

wynagrodzenia i
skadki od
nich
naliczane

wydatki
związane z
realizacją
statutowych
zadań

Dotacje
na
zadania
bieżące

Świadczenia na
rzecz
osób
fizycznych

5

6

7

8

9

Wydatki na
programy
finansowane z
Wydatki
Wydatki
Wydatki
udziałem na obsługę
z tytułu
majątkowe
środków, o
długu
poręczeń
których
(odsetki)
i gwarancji
mowa w
art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3
10
11
12
13

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

zakup
i objęcie
akcji i
udziałów

wniesienie
wkadów
do spółek
prawa
handlowego

14

15

16

II. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań przejętych przez Gminę do realizacji w
drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą
rzeczową lub finansową realizowaną na
podstawie porozumień między j.s.t.
Przebudowa
drogi woj. Nr
600
60013
777
Remont dróg
600
60014
pow.
Ogółem

250 000
250 000

250 000

250 000

500 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

1995

1996
1996

UCHWAŁA NR XLVII/215/10
RADY GMINY W DWIKOZACH
z dnia 26 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/194/10 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej
Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /oraz art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych/Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240/ Rada
Gminy w Dwikozach uchwala, co następuje:

„udziela się pomocy finansowej dla Urzędu
Marszałkowskiego w Kielcach w roku budżetowym na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 777
w kwocie 250.000,00 zł.”

§ 1. W uchwale Nr XLIV/194/10 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 27 stycznia 2010 r w
sprawie udzielenia pomocy finansowej wprowadza się następujące zmiany:
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

1996

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy w Dwikozach:
Józef Skobel
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Poz. 1997

1997
1997

UCHWAŁA NR XLII/192/10
RADY GMINY GNOJNO
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,
lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1,
pkt 7, 8, 10 lit. a-b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.
nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w związku z
art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237
ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 ,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3,
art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.
1240), Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się dochody budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały
nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., który otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 3a do uchwały
nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., który otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się treść § 2 ust. 3 uchwały
nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., który otrzymuje
brzmienie:
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.689.591,00 zł,
„a) Wydatki majątkowe 1.689.591,00 zł”

Jednocześnie zmienia się załączniki 4 i 4a
do uchwały nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., które
otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 4
i 4a do niniejszej uchwały.
§ 6. Zmienia się treść § 3 ust.1 i 2 uchwały
nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., które otrzymują
brzmienie:
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
1.687.692,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
„1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.600.460,00 zł
„2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 87.232,00 zł.
„2. Przychody budżetu w wysokości
2.762.108,00
zł,
rozchody
w
wysokości
1.074.416,00 zł.”
Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do
uchwały nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Gnojno na 2010r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Zmienia się treść § 10 pkt. 2 uchwały
nr XXXIX/180/10 Rady Gminy Gnojno z dnia
28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2010 r., który otrzymuje
brzmienie:
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.460,00 zł;
„w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 687.357,00 zł”
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§ 8. Zmienia się treść § 12 ust. 1 lit. b, który otrzymuje brzmienie:
„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.600.460,00 zł
„w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe
zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami
określonymi w umowie zawartej z podmiotem
dysponującym funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w
kwocie 687.357,00 zł”

Poz. 1997

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy:
Renata Boksa
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.

Zmiany dochodów budżetowych
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
6298
600
60016
6330
700
70005
6298
754
75412
6297

6300
926
92601
6297

Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo
1 097 590,00 - 186 643,00
910 947,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
993 408,00 - 186 643,00
806 765,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
699 497,00 - 186 643,00
512 854,00
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Transport i łączność
883 692,00 - 641 500,00
242 192,00
Drogi publiczne gminne
883 692,00 - 641 500,00
242 192,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
641 500,00 - 641 500,00
0,00
gmin (związków gmin)
Gospodarka mieszkaniowa
492 577,00 - 200 000,00
292 577,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
492 577,00 - 200 000,00
292 577,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
200 000,00 - 200 000,00
0,00
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
30 000,00
0,00
30 000,00
Ochotnicze straże pożarne
30 000,00
0,00
30 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
30 000,00
- 15 000,00
15 000,00
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinanso0,00
15 000,00
15 000,00
wanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Kultura fizyczna i sport
20 000,00
- 20 000,00
0,00
Obiekty sportowe
20 000,00
- 20 000,00
0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
20 000,00
- 20 000,00
0,00
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Razem:
13 093 229,00 - 1 048 143,00 12 045 086,00
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zmiany wydatków budżetowych
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01010
6058
6059
600
60016
6050
700
70005
6050
6058
6059
750
75014
4610
75023
4300
4440
75095
4100
754
75412
6050
6057
6059
756
75647
4100
757
75702
8110
801
80101
4010
4170
6050
851
85154
4110
4210
926
92601
6057
6059

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i pożyczek
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:

Przed zmianą
Zmiana
1 511 673,00 - 182 951,00
1 400 805,00 - 182 951,00
699 497,00 - 186 643,00
501 308,00
3 692,00
1 621 000,00 - 1 041 500,00
1 513 000,00 - 1 041 500,00
1 041 500,00 - 1 041 500,00
335 000,00 - 257 000,00
335 000,00 - 257 000,00
0,00
3 000,00
200 000,00 - 200 000,00
60 000,00
- 60 000,00
2 033 946,00
- 39 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 853 265,00
- 10 000,00
64 517,00
- 1 000,00
23 000,00
- 9 000,00
54 000,00
- 30 000,00
30 000,00
- 30 000,00

Po zmianie
1 328 722,00
1 217 854,00
512 854,00
505 000,00
579 500,00
471 500,00
0,00
78 000,00
78 000,00
3 000,00
0,00
0,00
1 994 946,00
1 000,00
1 000,00
1 843 265,00
63 517,00
14 000,00
24 000,00
0,00

163 181,00

0,00

163 181,00

145 880,00
0,00
30 000,00
50 000,00

0,00
40 000,00
- 15 000,00
- 25 000,00

145 880,00
40 000,00
15 000,00
25 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00
200 000,00

30 000,00
70 000,00

30 000,00
270 000,00

200 000,00

70 000,00

270 000,00

200 000,00

70 000,00

270 000,00

6 218 372,00
- 50 000,00
3 825 868,00
- 50 000,00
1 959 373,00
- 2 700,00
25 000,00
2 700,00
50 000,00
- 50 000,00
95 163,00
0,00
59 163,00
0,00
0,00
900,00
9 100,00
- 900,00
56 024,00
- 40 000,00
40 000,00
- 40 000,00
20 000,00
- 20 000,00
20 000,00
- 20 000,00
15 243 229,00 - 1 510 451,00

6 168 372,00
3 775 868,00
1 956 673,00
27 700,00
0,00
95 163,00
59 163,00
900,00
8 200,00
16 024,00
0,00
0,00
0,00
13 732 778,00
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Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

010

01010

2.

010

01010

3

700

70005

4

750

75023

5

801

80101

6

900

90005

Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)

4
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Wólka
Bosowska, Ruda,
Płośnia, Pożogi
2007- 2010
Budowa sieci
kanalizacyjnej wraz
z przyłączmi na
terenie Gminy
Gnojno 2007 -2015
Zakup działki pod
oczyszczalnię
ścieków w
Raczycach 2009 2010
Informatyzacja
Urzędu Gminy w
Gnojnie 2008 -2012
Budowa boiska do
gry w piłkę nożną
przy Szkole
Podstawowej w
Gnojnie wraz z
ogrodzeniem
terenu przyszkolnego 2008 - 2010
Instalacja systemów energii
odnawialnej na
budynkach
użyteczności
publicznej oraz
domach prywatnych w gminach
powiatu buskiego i
pińczowskiego
2009 - 2013
Ogółem

Łączne
nakłady
finansowe

wydatki
poniesione
do
31.12.2009 r.

5

6

rok
budżetowy
2010
(8+9+10+11)
7

dochody
własne jst

8

kredyty
i pożyczki

dotacje
i środki
pochodzące
z innych źr.*

środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

9

10

11

1 034 454,00

16 600,00

1 017 854,00

505 000,00

A.
B.
C.
D.

512 854,00

15 341 234,00

48 800,00

200 000,00

200 000,00

A.
B.
C.
D.

0,00

37 300,00

34 300,00

3 000,00

3 000,00

361 625,00

5 124,00

83 499,00

10 891,00

498 117,00

9 879,00

488 238,00

943 649,00

64 660,00

87 899,00

0,00

87 899,00

18 216 379,00

179 363,00

1 880 490,00

13 891,00

975 256,00

2011 r.

2012 r.

wydatki do
poniesienia
po 2012 roku

12

13

14

Jednostka
org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca program
15
Urząd
Gminy
w Gnojnie

3 500
000,00

4 196 217,00

7 396 217,00

Urząd
Gminy
w Gnojnie
Urząd
Gminy
w Gnojnie

72 608,00

182 357,00

160
503,00

Urząd
Gminy
w Gnojnie

112 499,00

Urząd
Gminy
w Gnojnie

305 881,00

0,00

891 343,00

434
885,00

351 596,00

4 609,00

4 095
388,00

4 660 312,00

7 400 826,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Urząd
Gminy
w Gnojnie

x
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Załącznik nr 3a
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

1

2

3

1.

754

75412

2

900

90015

3

700

70005

4

801

80104

5

754

75412

6

801

80101

7

801

80101

8

750

75023

Ogółem

Nazwa zadania
inwestycyjnego

4
Wykonanie instalacji
CO oraz utworzenie
Sali komputerowej i
pomiszczenia
wcw
istniejącym budynku
OSP w Gnojnie
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gnojno
Zagospodarowanie
obszaru
przestrzeni
publicznej
wokół
boiska do gry w piłkę
nożną oraz cebtrum
mejscowości Gnojno
Przystosowanie
pomieszczenia na przedszkole
Wykonanie instalacji
grzewczej
wraz
z
kotłownią w budynku
OSP
Balce
celem
utworzenia światlicy
wiejsiej
Wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Gnojnie
Wykonanie
placu
zabaw przy szkole
podstawowej w Raczycach
Przebudowa kotłowni
przy Urzedzie Gminy
w Gnojnie

w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
Jednostka
org. realizująrok
dotacje
środki
ca zadanie lub
budżetowy
i środki
dochody
kredyty
wymienione
koordynująca
2010
pochodzące
własne jst i pożyczki
w art. 5 ust. 1
program
(7+8+9+10)
z innych
pkt 2 i 3 u.f.p.
źr.*
6
7
8
9
10
11

40 000,00

25 000,00

15 000,00

0,00

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

68 000,00

0,00

68 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

0,00

25 000,00

15 000,00

Urząd Gminy
w Gnojnie

30 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy
w Gnojnie

30 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Urząd Gminy
w Gnojnie

52 101,00

0,00

52 101,00

303 101,00

3 000,00

240 101,00

0,00

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie
15 000,00

45 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

x
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Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.
I

Źródła finansowania
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki w roku
budżetowym
2010
1 689 591,00
753 248,00

Planowane wydatki budżetowe na realizację
zadań programu w latach 2011-2012
Razem
2011 rok
2012 rok
2010-2012
160 503,00
112 499,00
20 935,00
14 674,00

936 343,00
1 689 591,00
753 248,00

139 568,00
160 503,00
20 935,00

97 825,00
112 499,00
14 674,00

936 343,00

139 568,00

97 825,00
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Załącznik nr 4a
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok
L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Projekt
Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wieskiej
Działanie: 321 Podstawowe
usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej
Projekt: Budowa wodociągu
wraz z przyłączami w
miejscowościach Wólka
Bosowska, Ruda, Płośnia,
Pożogi
Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej
Działanie: 3.4 Odnowa i
rozwój wsi
Projekt: Budowa boiska do
gry w piłkę nożną przy Szkole
Podstawowej w Gnojnie wraz
z ogrodzeniem terenu
przyszkolnego
Program: Regionalny
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Priorytet:
Działanie: 2.2 Budowa
Infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: Informatyzacja
Urzędu Gminy w Gnojnie
Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej
Działanie: 3.4 Odnowa i
rozwój wsi
Projekt: Wykonanie instalacji
grzewczej wraz z kotłownią w
budynku OSP w Balicach
celem utworzenia światlicy
wiejskiej
Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej
Działanie: 3.4 Odnowa i
rozwój wsi
Projekt: z Wykonanie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Gnojnie
Program: Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na
obszarach wiejskich i
różnicowanie gospodarki
wiejskiej
Działanie: 3.4 Odnowa i
rozwój wsi
Projekt: Wykonanie placu
zabaw przy Szkole Podstawowej w Raczycach
Ogółem wydatki majątkowe
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych
źródeł zagranicznych

Okres
realizacji
zadania
2007-2010

2008-2010

2008-2012

2010

2010

2010

Jednostka org.
realizująca zadanie
lub koordynująca
program
Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Urząd Gminy
w Gnojnie

Dział

Rozdział

010

01010

Przewidywane nakłady i źródła
finansowania
źródło

801

750

754

801

801

80101

75023

75412

80101

80101

kwota

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

1 034 454,00
521 600,00

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

498 117,00
192 236,00

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

361 625,00
51 624,00

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

40 000,00
25 000,00

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

30 000,00
15 000,00

Wartość zadania:
- środki z budżetu
j.s.t.
- środki z budżetu
krajowego
- środki z UE oraz
innych źródeł
zagranicznych

30 000,00
15 000,00

Wydatki
poniesione do
31.12.2009 r.
16 600,00
16 600,00

512 854,00

Wydatki w roku
budżetowym 2010

Planowane wydatki budżetowe
na realizację zadań programu
w latach 2011-20……
po 2012
2011 rok
2012 rok
roku

1 017 854,00
505 000,00

512 854,00

9 879,00
9 879,00

305 881,00

488 238,00
182 357,00

305 881,00

5 124,00
5 124,00

310 001,00

83 499,00 160 503,00 112 499,00
10 891,00
20 935,00 14 674,00

72 608,00 139 568,00

0,00
0,00

15 000,00

97 825,00

40 000,00
25 000,00

15 000,00

0,00
0,00

15 000,00

30 000,00
15 000,00

15 000,00

0,00
0,00

15 000,00

30 000,00
15 000,00

15 000,00

1 994 196,00
820 460,00

31 603,00
31 603,00

1 173 736,00

0,00

1 689 591,00 160 503,00 112 499,00
753 248,00
20 935,00 14 674,00
936 343,00 139 568,00

97 825,00
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Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/192/10
Rady Gminy Gnojno
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
w złotych
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasyfikacja
§

Treść
2
Przychody ogółem:

3

Kredyty
Pożyczki
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE
Spłaty pożyczek udzielonych
Prywatyzacja majątku jst
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pozostałe przychody z prywatyzacji
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Obligacje
Inne papiery wartościowe
Inne źródła (wolne środki)
Przelewy z rachunku lokat
Rozchody ogółem:
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki
Lokaty
Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji
Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 952
§ 952

Kwota
2010 r.
4
2 762 108,00
2 674 876,00

§ 903
§ 951
§ 941 do 9441)
§ 941
§ 942
§ 943
§ 944
§ 957
§ 911
§ 931
§ 955
§ 994
§ 992
§ 992

87 232,00
1 074 416,00
1 074 416,00

§ 963
§ 991
§ 994
§ 982
§ 971
§ 995

1)

w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno
1997

1998
1998

UCHWAŁA NR XLIV/338/2010
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z dnia 27 kwietnia 2009 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dla przedszkoli i szkół
zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego i ministrowie
Na podstawie art. 80 ust. 2b i 4 oraz art. 90
ust. 2d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572; z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z późn. zm.) – Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 7
uchwały nr XXX/244/2009 Rady Gminy Masłów z
dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania
stawek dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Masłów przez inne
podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, który otrzymuje następujące
brzmienie:
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„7) na ucznia uczęszczającego do innych niepublicznych form, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy –
stawka dotacji wynosi *51* procent, który to
ułamek w celu ustalenia dotacji należnej na
ucznia przemnaża się przez właściwą podstawę
obliczania dotacji określoną w art. 90 ust. 1 a/
oraz § 2 pkt 3 lit. c./ uchwały;”

Poz. 1998,1999

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
1998

1999
1999

UCHWAŁA NR XLIV/339/2010
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Masłów na lata 2010-2014”
Na podstawie art 40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Z
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz.1568 i z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,
Nr 116 poz 1203, Nr167, poz. 1759 z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)
oraz art. 21 ust. 1, pkt.1, ust.2 ustawy o zmianie
Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. Z 2005 r. Nr 31 poz.
266 zm z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 94, poz. 657,
Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833 z 2007 r.
Nr 128 poz. 902 i Nr. 173, poz. 1218) Rada Gminy
w Masłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Masłów na lata 2010-2014”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik
do Uchwały nr XLIV/339/2010
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 17 lutego 2010 r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MASŁÓW NA
LATA 2010-2014
Wieloletni
Program
Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Masłów został
opracowany stosownie do postanowień art. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r.
Nr 31, poz. 266 z póź. zm.)

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy z podziałem na
lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.
1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31,
poz. 266 z 2005r z póź. zm.) - do zadań własnych Gminy należy tworzenie warunków do
zaspokojenia
potrzeb
mieszkaniowych
wspólnoty mieszkańców. Gmina ma więc
obowiązek zabezpieczyć lokale dla:
- rodzin wykwaterowanych z budynków
zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki ze względu na ich stan techniczny
lub pozbawionych mieszkań wskutek
klęsk żywiołowych,
Ilość budynków
3

-

rodzin przekwaterowanych z budynków
komunalnych przeznaczonych do remontu lub modernizacji,
- rodzin wykwaterowanych z budynków
przeznaczonych do rozbiórki w związku z
inwestycjami komunalnymi i budownictwem mieszkaniowym,
- rodzin wykwaterowanych na podstawie
orzeczeń sądowych,
- rodzin o niskich dochodach.
2. W skład zasobu mieszkaniowego Gminy
Masłów zwanej dalej „Gminą” zarządzanego
przez Wójta Gminy Masłów wchodzą:

Liczba lokali
6

3. Ocena stanu technicznego i wyposażenia
budynków:
Budynki zarządzane przez Gminę Masłów to
obiekty o zróżnicowanym wieku, konstrukcji i
standardzie - ze ścianami murowanymi oraz
drewnianymi, stropami, klatkami schodowymi i dachami drewnianymi; większość
budynków mieszkalnych, ze względu na wiek
i konstrukcję, jest w znacznym stopniu wyeksploatowana i wymaga remontów w różnym zakresie, głównie ze względu na:
a) pękanie elementów spowodowane nierównomiernym osiadaniem fundamentów,
b) brak izolacji poziomych i pionowych,
wentylacji oraz nieszczelność pokryć dachowych, powodujących zawilgocenie
ścian, stropów i podłóg oraz prowadzących do zagrzybienia mieszkań, osłabienia konstrukcji stropów i ścian, przema-

Powiarzchnia użytkowa w m2
302,10

4.

5.
6.

7.

rzanie przegród budowlanych i zawilgocenia pomieszczeń.
W najgorszym stanie technicznym jest lokal
w budynku położonym przy ul. Świętokrzyskiej w Woli Kopcowej, który docelowo przeznaczyć należy do wyburzenia.
Podstawowym zadaniem Gminy będzie
utrzymanie właściwego stanu technicznego
budynków. Ze względu na ograniczone środki finansowe podejmowane działania będą
miały na celu utrzymanie zasobu Gminy w
stanie niepogorszonym.
Polityka mieszkaniowa w Gminie winna
zmierzać w kierunku prywatyzacji lokali
mieszkalnych.
W chwili obecnej gmina nie posiada lokali
socjalnych. Lokale socjalne przewiduje się
zorganizować w formie „kontenerów mieszkalnych”.
Gmina nie przewiduje budowy nowych
mieszkań w najbliższym czasie.
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Poz. 1999

Rozdział 2.
Plan remontów
1. Ocena stanu technicznego zasobu jest i będzie dokonywana w oparciu o okresowe
przeglądy obiektów.
Rodzaj remontów
Roboty elewacyjne
Remonty pieców i kominków
Pokrycia dachowe
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Roboty awaryjne i nieprzewidziane

2. Planuje się remonty mieszkaniowego zasobu
Gminy w następujący sposób:
Plan remontów przedstawia się następująco:
2010 r.
10%
5%
10%
10%
10%

Tabela określa dopuszczalny procentowy
udział poszczególnych rodzajów remontów
w stosunku do ogólnej kwoty przeznaczonej
w danym roku na pokrycie potrzeb remontowych.

2011 r.
10%
5%
10%
10%
10%

2012 r.
10%
5%
10%
10%
10%

2013 r.
10%
5%
10%
10%
10%

2014 r.
10%
5%
10%
10%
10%

3. Wpływy z czynszów przeznaczone będą na
pokrycie kosztów remontów, eksploatacji i
zarządu.

Rozdział 3.
Źródła finansowania
1. W latach 2010-2014 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł:
1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

2) wpływy z najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy,
3) wpływy za dzierżawę gruntów komunalnych.
4) dotacje z budżetu Gminy.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej
1. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy.
2. Wysokość stawki czynszu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy z
wyjątkiem opłat niezależnych ustala w drodze zarządzenia Wójt Gminy Masłów, nie
częściej niż raz w roku.
3. Ustalony przez Wójta Gminy Masłów czynsz
składać się będzie ze stawki podstawowej i
czynników obniżających wartość użytkową
lokalu mieszkalnego
4. Od 2001 r. pomimo wzrostu kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i lokali nie
dokonano zmiany stawki czynszu która
obecnie wynosi 2,10 zł/ m2. Obecny stan nie
odpowiada realiom rynkowym. Zakłada się,
że w kolejnych latach kalendarzowych winno
nastąpić podwyższenie czynszu najmu lokali.
Polityka czynszowa Gminy powinna
zmierzać do takiego kształtowania stawek
czynszu w latach 2010-2014, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby wyeliminować dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo
powinny pokrywać nie tylko koszty bieżące-

5.

6.

7.
8.

go utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
Stawki bazowe czynszu, z wyjątkiem opłat
niezależnych od właściciela, za lokal ustalone
zostaną w oparciu o wskaźnik wartości odtworzeniowej budynku w danym roku:
- 2010 rok – 1,5% wartości odtworzeniowej
1 m2 p. u. budynku
- 2011 rok - 2% wartości odtworzeniowej
1 m2 p. u. budynku - 2012 rok
- 2,5 % wartości odtworzeniowej 1 m2 p. u.
budynku - 2013 rok - 3 % wartości odtworzeniowej 1 m2 p. u. budynku
- 2014 rok – 3,5 % wartości odtworzeniowej 1 m2 p. u. budynku
Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłasza Wojewoda Świętokrzyski w
Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego w
drodze obwieszczenia.
Czynsz najmu opłacany jest z góry do 10-go
dnia każdego miesiąca.
Wynajmujący lokal może podwyższać czynsz
wypowiadając dotychczasową stawkę czynszu z zachowaniem 3 miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
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9. Ustala się czynniki obniżające wartość czynszu;
- lokal mieszkalny bez instalacji wodociągowej - obniżka o 10%
- lokal mieszkalny bez instalacji kanalizacyjnej - obniżka o 10%
- lokal bez instalacji co- obniżka o 10%

Poz. 1999,2000

Stawka czynszu za lokale socjalne nie może
być wyższa niż 50 % najniższej stawki w zasobie mieszkaniowym ustalonej na podstawie niniejszych zasad.
10. Podwyższenie czynszu za używanie lokalu
nie może być dokonywane częściej, niż co
12 miesięcy.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy
Lokale i budynki z zasobu mieszkaniowego
Gminy będą zarządzane jak dotychczas przez
Wójta Gminy Masłów zgodnie z przepisami

ustawy o samorządzie gminnym i ustawy wymienionej na wstępie.

Rozdział 6.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy
Jako priorytetowe określa się następujące działania:
1. stopniowa racjonalizacja i urealnienie opłat
czynszu za lokale mieszkalne,
2. racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu Gminy przeznaczonymi na utrzymanie
gminnego zasobu mieszkaniowego,
3. poprawa stanu technicznego budynków,

4. kształtowanie odpowiedniej polityki zagospodarowania przestrzennego w zakresie
przeznaczania terenów pod budownictwo
mieszkaniowe.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

1999

2000
2000

UCHWAŁA NR XLIV/340/2010
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 17 lutego 2010 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm) oraz z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie paw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego {Dz. U. Z 2005 r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm} uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

zasobu gminy stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIV/340/2010
Rady Gminy Masłów
z dnia 17 lutego 2010 r.
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Masłów
§ 1.1. W skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Masłów wchodzą lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy, które mogą być
przedmiotem najmu lub zamiany wyłącznie na
rzecz osób fizycznych.
2. Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony jest dla zaspokojenia potrzeb lokalowych
mieszkańców Gminy Masłów posiadających
zameldowanie w gminie oraz osób bezdomnych,
których ostatnio miejscem zameldowania był
teren Gminy Masłów zwanej dalej „Gminą”
§ 2.1. Umowa najmu mieszkania na czas
nieoznaczony może być zawarta, jeżeli średni
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie
umowy najmu w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 100 %
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % tej kwoty w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego może
być zawarta jeżeli średni dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o zawarcie umowy najmu w okresie
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
datę złożenia wniosku, nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie jednoosobowym.
3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone
do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu
nie wlicza się dochodów dla sierot zupełnych,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy
społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu

z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 3.1. Za osoby spełniające warunki do
otrzymania lokalu ze względu na złe warunki
mieszkaniowe i trudną sytuację materialną,
uważa się:
1) osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nie
nadających się na stały pobyt ludzi lub w lokalach w których na jedną osobę w gospodarstwie domowym przypada mniej niż 5 m2
powierzchni mieszkaniowej, a w przypadku
gospodarstwa jednoosobowego mniej niż
15 m2;
2) osoby, których średni miesięczny dochód
brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o otrzymanie lokalu mieszkalnego nie przekracza 150%
najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % w gospodarstwie wieloosobowym;
3) osoby, które mają udokumentowane zamieszkanie na terenie Gminy przez okres co
najmniej pięciu ostatnich lat;
4) nie dewastowały dotychczas zajmowanych
lokali mieszkalnych;
5) nie pogarszały celowo i własnym działaniem
warunków mieszkaniowych
6) nie powodowały z własnej winy zaległości
czynszowych w dotychczas zajmowanym lokalu.
2. Warunki wymienione w ust. 1, muszą
być spełnione łącznie.
§ 4.1. W pierwszej kolejności umowy najmu lokali mieszkalnych będą zawierane z osobami:
1) które pozbawione zostały mieszkań wskutek
klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego;
2) zajmujących lokale mieszkalne w budynkach
przeznaczonych do rozbiórki w związku ze
stwierdzeniem przez organ nadzoru budowlanego stanu zagrożenia życia lub mienia;
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3) zamieszkałymi w lokalach komunalnych, w
których zachodzi konieczność wykonania naprawy wymagającej opróżnienie lokalu i przeniesienie najemcy do lokalu zamiennego;
4) zakwalifikowani do otrzymania lokalu z zasobów gminy, ze względu na złe warunki
mieszkaniowe i trudną sytuację materialną;
5) ubiegających się o zamianę lokali ze względów zdrowotnych uzasadniających konieczność poprawy dotychczasowych warunków
mieszkaniowych z ważnych powodów rodzinnych lub społecznych;
6) zakwalifikowani do otrzymania lokalu wytypowanego do remontu na koszt przyszłego
najemcy;
7) zajmującymi samodzielnie komunalne lokale
mieszkalne, stanowiące nadwyżkę w postaci
co najmniej jednego pokoju lub o powierzchni mieszkalno-użytkowej większej od
lokalu zamiennego o co najmniej 20 m2.
2. Za osoby, z którymi umowy najmu na
lokale socjalne powinny być zawierane w pierwszej kolejności uważa się:
1) osoby, które nabyły prawo do takiego lokalu
na podstawie orzeczenia sądu;
2) osoby, które pozbawione zostały mieszkań
wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru
lub innego zdarzenia losowego;
3) utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego
3. Do wynajmu lokalu socjalnego mogą
być również zakwalifikowane:
1) osoby, których średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w
okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i
50% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) osoby nie posiadające mieszkania;
3) osoby, które mają udokumentowane zamieszkanie na terenie Gminy przez okres co
najmniej pięć ostatnich lat.
4. Warunki wymienione w ust. 2 i 3, muszą
być spełnione łącznie.
§ 5.1. Lokale mieszkalne mogą być przedmiotem zamiany po uzyskaniu zgody wynajmującego.
2. Zamiany lokali można dokonywać w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy z osobami:
1) z nadmiernego zagęszczenia lokalu;
2) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania;
2000

Poz. 2000

3) ze względów zdrowotnych uzasadniających
konieczność zamieszkania w innym lokalu.
3. Zamiana lokali następuje na wspólny
wniosek wynajmujących posiadających tytuł
prawny do lokali podlegających zamianie.
4. Na wniosek najemcy zajmującego lokal
z zasobów Gminy może być dokonana zamiana
na inny nie zasiedlony lokal z tych zasobów.
§ 6.1. Społeczną kontrolę co do prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy sprawuje Komisja Mieszkaniowa
powołana przez Wójta Gminy.
2. Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy:
1) uczestniczenie w oględzinach lokali zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu;
2) opiniowanie wniosków osób ubiegających
się o wynajęcie lokalu, z uwzględnieniem
kryteriów określonych niniejszą uchwałą.
3. W oparciu o opinię Komisji, Wójt podejmuje ostateczną decyzje o przydziale.
§ 7.1. W razie opuszczenia przez najemcę
lokalu mieszkalnego i pozostania w nim osób
zamieszkujących dotychczas wspólnie z najemcą
nieprzerwanie co najmniej przez 3 lata, uprawnieni do zawarcia umowy najmu są zamieszkujący w tym lokalu zstępni, wstępni, osoby przysposobione, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletni zstępni rodzeństwa, jeżeli osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu.
2. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują małżonek nie
będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego
współmałżonka, inne osoby wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba która pozostawała faktycznie we
wspólnym pożyciu z najemcą. W takiej sytuacji nie
mają zastosowania przepisy § 2 i § 6.
§ 8. Dopuszcza się możliwość dokonania
przez Wójta sprzedaży w drodze przetargu wolnych lokali mieszkalnych.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą obowiązują przepisy ustawy z
dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
kodeksu cywilnego oraz przepisy Kodeksu
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XLVI/356/2010
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, pkt 9 lit h
oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) § 9 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/04 Rady Gminy
Masłów z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie
przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Masłowie (Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2004r. Nr 148, poz. 2000) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały
Nr XXI/163/04 Rady Gminy Masłów z dnia
27 maja 2004 roku w sprawie przyjęcia Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie zmienionej Uchwałą Nr XXIII/185/04 Rady
Gminy Masłów z dnia 01 lipca 2004 roku,
Uchwałą Nr XLI/343/2006 Rady Gminy Masłów z
dnia 02 marca 2004 roku, Uchwałą Nr Nr
XXIX/229/09 Rady Gminy w Masłów z dnia
3 kwietnia 2009r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) W Rozdziale I § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie zwany dalej „Ośrodkiem”
działa na podstawie:
1) Uchwały Nr IX/39/90 Gminnej Rady Narodowej w Masłowie z dnia 20 marca
1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie”,
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
5) ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1,
poz.7 z późn. zm.)

6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.),
7) innych właściwych aktów prawnych.
2) W Rozdziale II § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na
podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) należy:
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;
2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia
osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki”.
3) W Rozdziale II § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań własnych gminy realizowanych na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) należy:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) podejmowanie innych zadań z zakresu
pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;
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3) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach
pracy, upowszechniania informacji o
usługach poradnictwa zawodowego i o
szkoleniach”.
4) W Rozdziale II § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym na podstawie art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z późn. zm.) należy:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w
zakresie pomocy społecznej;
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków
okresowych;
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym
oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
2001

Poz. 2001

10) praca socjalna;
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) dożywianie dzieci;
13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom
bezdomnym;
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
15) pomoc osobom mającym trudności w
przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu
teleinformatycznego;
17) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków
na wynagrodzenia pracowników;
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
19) opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”
5) W Rozdziale II § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Do zadań gminy z zakresu administracji rządowej należy prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacania
świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów i Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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UCHWAŁA NR XLVI/358/10
RADY GMINY W MASŁOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 30 i art.31 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału gminy Masłów
na obwody głosowania oraz ustala ich numery,
granice i wyznacza się siedziby obwodowych
komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała podlega niezwłocznemu
przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/355/02
Rady Gminy Masłów z dnia 13 września 2002
roku w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, określenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Masłowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz
podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros

2002

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/358/10
Rady Gminy w Masłowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
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UCHWAŁA NR XLVI/361/10
RADY GMINY MASŁÓW
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240) – Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Zmniejsza się plan dochodów Gminy
o kwotę 27.112 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków Gminy o
kwotę 269.279 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Paragraf 3 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 9.575.431 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie – 6.500.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
Gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3.075.431 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości
10.464.781 zł, rozchody w wysokości 889.350 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5”
§ 4. Paragraf 6 uchwały Rady Gminy Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 188.500 zł.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
263.362 zł. na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”
§ 5.1. Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010–2012”, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających
zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4a do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Przychody i rozchody budżetu
w 2010r.” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5
do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów
na 2010 rok pn. „Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Gminy
Masłów Nr XLIII/335/10 z dnia 28 stycznia 2010r. w
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na
2010 rok pn. „Dotacje celowe w 2010 r.” otrzymuje
brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Masłów:
mgr Genowefa Jaros
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15891 –

Poz. 2003

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15892 –

Poz. 2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15893 –

Poz. 2003

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15894 –

Poz. 2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15895 –

Poz. 2003

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15896 –

Poz. 2003

Załącznik nr 4a
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15897 –

Poz. 2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15898 –

Poz. 2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15899 –

Poz. 2003

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15900 –

Poz. 2003

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15901 –

Poz. 2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203

– 15902 –

Poz. 2003

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI/361/10
Rady Gminy Masłów
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

2003

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 203
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Poz. 2004

2004
2004

Porozumienie międzygminne
pomiędzy Gminą Opoczno, reprezentowaną przez Jana Wieruszewskiego, Burmistrza Opoczna a Gminą
Fałków, reprezentowaną przez Zdzisława Skibę, Zastępcę Wójta Gminy Fałków zawarte w dniu 10 maja
2010 r. w sprawie powierzenia zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, określonego w art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.)
Podstawą zawarcia Porozumienia są:
1) uchwała nr XXXIX/360/10 Rady Miejskiej w
Opocznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą
Fałków porozumienia międzygminnego w
sprawie powierzenia Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
2) uchwała nr XXXV/230/2010 Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z
Gminą Opoczno w sprawie powierzenia
Gminie Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
§ 1. Gmina Fałków powierza, a Gmina
Opoczno przyjmuje wykonanie zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Fałków, określonego w
art. 16a ustawy o odpadach, t.j.:
1) zapewnienie warunków do objęcia wszystkich mieszkańców Gminy Fałków zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
5) inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, wskazywanie lokalizacji, w
których mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od mieszkańców
Gminy Fałków.
§ 2. Zadania określone w § 1 pkt 1, 2, 4 i 5
Gmina Opoczno będzie realizowała poprzez ich
powierzenie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie (PKG Sp. z o.o.), którego właścicielem jest w 100 % Gmina Opoczno.

§ 3. Zadanie określone w § 1 pkt 3 Gmina
Opoczno realizować będzie poprzez Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), zlokalizowany w miejscowości Różanna w gminie
Opoczno, będący w użytkowaniu operatora –
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej
Sp. z o.o. w Opocznie.
§ 4.1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
w Różannie będzie odbierał odpady komunalne z
terenu gminy Fałków dostarczane przez PGK Sp.
z o.o. w Opocznie lub przez podmiot gospodarczy, który posiada decyzję Wójta Gminy Fałków
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania
odpadów od mieszkańców Gminy Fałków.
2. Wójt Gminy Fałków przekaże Burmistrzowi Gminy Opoczno wykaz przedsiębiorców,
którym wydano zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wykaz ten będzie natychmiast aktualizowany w
przypadku wydania nowego zezwolenia lub cofnięcia dotychczasowego.
3. Odbiór odpadów będzie następował w
dni tygodnia uzgodnione między ZUO a poszczególnymi dostawcami.
4. Odpady dostarczane do ZUO mogą pochodzić wyłącznie z terenu gminy Fałków.
5. Rodzaj dostarczanych odpadów musi
być zgodny z rodzajami odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w ZUO.
6. W przypadku dostarczenia odpadów innych, niż te, o których mowa w pkt. 5, ZUO odmówi ich przyjęcia.
§ 5. Opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą
uwzględniały koszt unieszkodliwiania oraz usługi
związanej z odbiorem i dostarczeniem odpadów
do ZUO.
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§ 6. Wójt Gminy Fałków wyznaczy przedstawiciela, który będzie sprawował nadzór nad
realizacją niniejszego porozumienia.

2. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku niniejszego porozumienia strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

§ 7. Strony zawierają niniejsze porozumienie na okres 10 lat.

3. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu w drodze polubownej właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo
dla Gminy Opoczno.

§ 8.1. Porozumienie niniejsze nie ogranicza
Gminy Opoczno przed zawarciem podobnych
porozumień z innymi gminami.

§ 10. Porozumienie podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i Łódzkiego.

2. Wszystkie porozumienia, o których mowa w pkt 1, będą zawierane na identycznych
zasadach, jednakowo traktujących każdą Gminę.

§ 11. Porozumienia wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2011 r.

§ 9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy właściwe dla przedmiotu porozumienia.

§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
dla każdej ze stron.
Burmistrz Opoczna:
Jan Wieruszewski
Zastępca Wójta Gminy Fałków:
Zdzisław Skiba
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ZARZĄDZENIE NR 15/2010
WÓJTA GMINY W RADKOWIE
z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2010 r.
Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz art.258 ust.1 pkt.1 ustawy
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2009 r. Wójt Gminy
Radków zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o
kwotę 81.010 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do
Zarządzenia.
§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o
kwotę 81.010 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do
Zarządzenia.
§ 3. Zmiany w budżecie dokonano na podstawie:
- decyzji Nr FN.I.3011-029/10;
- decyzji Nr FN.I.3011-025/10;
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
- decyzji DKC-680/11/2010
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w
Kielcach
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§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Skarbnikowi Gminy.

Poz. 2005

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Radków:
Stanisław Herej
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2010
Wójta Gminy w Radkowie
z dnia 18 maja 2010 r.

Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
2010
751
75107
2010
852
85295
2030
Razem:

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pomoc społeczna
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Przed zmianą
Zmiana
2 043 397,00 73 406,00
1 000,00 73 406,00

Po zmianie
2 116 803,00
74 406,00

0,00 73 406,00

73 406,00

449,00

5 221,00

5 670,00

0,00

5 221,00

5 221,00

0,00

5 221,00

5 221,00

1 020 605,00
19 715,00

2 383,00
2 383,00

1 022 988,00
22 098,00

17 909,00

2 383,00

20 292,00

8 027 790,00 81 010,00

8 108 800,00
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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 15/2010
Wójta Gminy w Radkowie
z dnia 18 maja 2010 r.
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01095
4110
4120
4170
4430
4740
4750
751
75107
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4740
4750
852
85295
3110
Razem:
2005

Treść
Przed zmianą
Rolnictwo i łowiectwo
3 390 808,00
Pozostała działalność
14 511,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
Składki na Fundusz Pracy
0,00
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
Różne opłaty i składki
0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar0,00
skiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
0,00
i licencji
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
449,00
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
0,00
Składki na Fundusz Pracy
0,00
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia
0,00
Zakup usług pozostałych
0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo0,00
nicznej.
Podróże służbowe krajowe
0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukar0,00
skiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
0,00
i licencji
Pomoc społeczna
1 198 555,00
Pozostała działalność
40 315,00
Świadczenia społeczne
38 509,00
9 630 225,00

Zmiana
73 406,00
73 406,00
162,00
26,00
1 067,00
71 966,00

Po zmianie
3 464 214,00
87 917,00
162,00
26,00
1 067,00
71 966,00

16,00

16,00

169,00

169,00

5 221,00

5 670,00

5 221,00
244,00
40,00
1 608,00
920,00
737,00

5 221,00
244,00
40,00
1 608,00
920,00
737,00

100,00

100,00

1 036,00

1 036,00

120,00

120,00

416,00

416,00

2 383,00
2 383,00
2 383,00
81 010,00

1 200 938,00
42 698,00
40 892,00
9 711 235,00
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3.500,00 zł. Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce,
Nr 47124044161111000049541542 Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350
w godzinach pracy Urzędu
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